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Úvodní slovo
Dnešní doba je příznačná svým rychlým tempem a důrazem na růst. Společnosti a organizace
se předhánějí v inovacích a stále přichází s novými projekty. V předcházejících letech i naše
organizace nabírala na síle a představovala nové projekty. Je však dobré se také na chvíli
zastavit a pracovat na tom, co úspěšně funguje. Přesně takový byl pro Pestrou společnost rok
2015. Po předchozích letech proměn se nám podařilo stabilizovat jak po stránce personální,
tak ekonomické.
Přesto jsme nestagnovali a šli kupředu. Zapracovali jsme na našem programu "předvýchovy"
štěňat. Rozšířili jsme počet dobrovolníků a naše psí školka jede na plné obrátky. V roce 2015
jsme navíc do tohoto programu přijali další netradiční plemeno, kterým je portugalský vodní
pes. Ten díky své hypoalergenní srsti může pomáhat i alergikům.
Velký počin se nám podařil při spuštění „Petice za stejná práva pro majitele asistenčních
a vodicích psů“. Petice si klade za cíl vyrovnat disproporce v přístupu k asistenčním psům.
Chceme pomocí ní dosáhnout stavu, kdy na proplacení asistenčního psa Úřadem práce budou
mít nárok lidé se všemi druhy postižení a nikoli jen lidé se zrakovým postižením. Petici v roce
2015 podpořilo téměř 2 000 lidí. K petici jsme natočili video spot, jenž na internetu dosáhl
přes 130 000 shlédnutí.
Významně jsme se zaměřili na rozvoj naší sociální služby. Do sociální rehabilitace jsme nově
zařadili 8 klientů, kteří již mají svého psího pomocníka nebo na něj čekají. Podařilo se nám
předat další čtyřnohé asistenty, kteří jsou již nenahraditelnými členy svých nových domácností.
Na konci roku jsme předali jubilejního 25. asistenčního psa.
Zdárně jsme dokončili náš poslední evropský projekt zaměřený na tréninkové zaměstnávání
lidí s postižením. Úspěšně jsme zopakovali naše tradiční kampaně Ponožkový pes
a Pestrobazar. Rovněž jsme obrovsky šťastní za naše pravidelné dárce a partnery, kteří s námi
zůstávají a spatřují v naší práci smysl.
Děkuji svým kolegům za enormní pracovní nasazení a věrnost. Dobrovolníkům děkuji za vše,
co pro nás celý rok ve svém volném čase odváděli. Děkuji všem klientům za to, že jsou s námi
a dávají smysl naší práci.

								
								

Bc. Michal Prager
Ředitel
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Historie
2009

Založení Pestré společnosti, o.p.s.

2010

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

2011

Ochranná známka „Práce postižených“

2012

Cestovní agentura Bezbatour

2013

Zahájení poskytování sociální rehabilitace

2014

Akreditace ADEu

2015

Projekt Bezbalinka, předání 25. asistenčního psa

Značka „Spolehlivá neziskovka“
Ponožkový pes

Správní rada / Dozorční rada
Ředitel
Bc. Michal Prager
Manažerka
výcviku

Asistentka ředitele / Vedoucí kanceláře

Bc. Klára Pragerová

Květuše Suchomelová
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Michaela
Perčinová
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Mgr. Martina
Evjáková
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Augustinová

Mario
Bortolotti

Albert
Šulva

Bc. Tomáš
Hauser, DiS.

Metodika
výcviku

Dobrovolníci

Ing. Lenka
Trmalová
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Nejvyšším orgánem je správní rada, která se schází minimálně 2x ročně. Statutárním orgánem
je ředitel. Správní rada jmenuje ředitele společnosti. Zakladatel jmenuje členy správní a dozorčí.
Organizace Pestrá společnost o.p.s. nemá aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, v oblasti ochrany
životního prostředí a pracovněprávních vztazích. Organizace Pestrá společnost o.p.s. nemá
organizační složku podniku v zahraničí. Náklady organizace Pestrá společnost o.p.s. byly
vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro které byla organizace založena.
Členové správní rady (ke dni 31. 12. 2015):
Předsedkyně správní rady: Mgr. Kristýna Mlejnková, PhD.
Člen správní rady: Jiří Průša
členka správní rady: Mgr. Karolina Špačková
Členové dozorčí rady (ke dni 31. 12. 2015)
Předsedkyně dozorčí rady: Jaroslava Růžičková
Členka dozorčí rady: Rosálie Shánělová
Členka dozorčí rady: Bc. Michaela Řezníčková

Dobrovolníci 2015:
Martina Cimflová (předvychovatelka), Radka Čampulová, Jana Červinková (předvychovatelka),
Zuzana Dočekalová (předvychovatelka), Emma Dostálová (předvychovatelka), Marek Duda,
Marie Dvořáková, Daniela Haštabová (předvychovatelka), Kristina Chourová (předvychovatelka),
Helena Kapustová, Jitka Kodadová (předvychovatelka), Jana Kotsopoulosová, Miluška
Křupalová (předvychovatelka), Barbora Kulhavá (předvychovatelka), Jitka Márová
(předvychovatelka), Ivana Pekařová, Ivana Pojerová, Jiří Průša, Evžen Schmuttermeier,
Veronika Vasilková (předvychovatelka)
Dobrovolníci věnovali naší společnosti v roce 2015 neuvěřitelných 12 833 hodin.
Z toho 12 072 hodin bylo věnováno na předvýchovu štěňat.

Náklady společnosti (účetní údaje):
Celkové náklady: 4 023 158 Kč
Celkové výnosy: 4 023 158 Kč
Osobní náklady: 2 225 628 Kč
Osobní náklady ředitel: 217 919 Kč
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Výcvik asistenčních psů
… aby život nebyl pod psa!
Koláč financování výcviku
asistenčních psů
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Celkový rozpočet výcviku asistenčních psů: 2 350 980 Kč
6

Psi předaní v roce 2015

Asistenční canisterapeutický pes Akim
Akim je jemný borderáček, který pomáhá
předškolačce Kristýnce. Jeho hlavním úkolem
je být kamarádem, který je Týnce nablízku.
Každý den spolu procvičují canisterapii, aby se
Kristýnka mohla lépe hýbat a měla nové podněty
pro svůj rozvoj. Více informací o této „dvojici“
nebude na přání klientské rodiny zveřejněno.
Signální pes Alvin
Alvin je čivava, kterou nám neslyšící Mirka svěřila
do výcviku. Pracovat s tak malým plemenem, které
se běžně k výcviku nepoužívá, byla velká výzva.
Alvin se stal signální raritou v České republice.
přes svou velikost přináší zvonící telefon, upozorní
Mirku, že na ni někdo volá a signalizuje zvonek
u dveří. Dokáže upozornit na kuchyňskou minutku
a odvést svou paničku k plačícímu miminku,
kdyby tento cvik v budoucnosti potřebovala. Mirka se tak okolo sebe nemusí stále otáčet
a soustředit se na tolik věcí najednou. Alvin je každý den jedno velké ucho a svou paničku
na vše potřebné upozorní.
Asistenční
canisterapeutický pes Falco
Falco je veselý a přívětivý labrador, který
pomáhá Jindrovi – chlapci s kombinovaným
postižením. Jindra je aktivní klučina na vozíku,
který si s Falcem rád hraje, přivolává ho
k sobě a hází mu různé hračky. Již několik
týdnů po předání se Jindra změnil. Více
se usmívá, tolik se nerozčiluje při cvičení
a vymýšlí s Falcem různé veselé hry. Hezky se naučil na svého psa volat a odměňovat
ho piškotky. Mohou se spolu mazlit, polohovat při canisterapii a učit se spolu novým
věcem. Falco žádnou legraci nezkazí a vždy svého Jindru rozesměje.
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Asistenční
canisterapeutický pes Max
Max je rozený canisterapeut, který pomáhá
malému Martínkovi a jeho rodičům. Je to
rodinný pes se smyslem pro humor. I když je
velmi živý, chová se k Martínkovi empaticky
a v jeho přítomnosti se zklidní a polohují
spolu. Již několik dnů po předání se Martínek
ve své nelehké situaci začal více usmívat
na svět a sám vyhledávat Maxovu blízkost.
Rodičům Max také pomáhá při péči.

Sociální rehabilitace
Cílem služby Sociální rehabilitace poskytované Pestrou společností je „snižování závislosti
lidí s postižením na pomoci jiné osoby, aktivní rozvíjení jejich schopností a dovedností
a integrace do společnosti prostřednictvím asistenčních a vodicích psů.
Do služby spadá:
Přípravný servis na vlastnictví asistenčního psa
Předání psa a poradenství
Následný servis - pravidelná práce s klientem a jeho asistenčním psem po celou dobu
činné služby asistenčního psa
Základní sociální poradenství
Cílovou skupinou služby jsou
klienti vlastnící asistenčního psa
od Pestré společnosti a klienti
vlastnící psa vycvičeného jinou
organizací z celé ČR.
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Jako loni, tak i letos, při druhém ročníku
úspěšné kampaně Ponožkový pes, děti
i dospělí ze všech koutů republiky šili pejsky
z ponožek dle jednoduchého návodu. Každý zapojený
se dozví, jak asistenční pes může pomoci člověku s postižením,
a kreativním způsobem tak pomůže podpořit výcvik.
Druhý ročník kampaně Ponožkový pes zaznamenal úspěchy
na několika frontách. Výtěžek sezóny 2015/2016 činil
téměř 150 000 Kč a byl použit na sociální rehabilitaci
lidí s postižením - tréninky, rekondiční pobyty, přímou
i nepřímou práci s klientem a další aktivity. Předáním
vycvičeného psa u nás nic nekončí, nýbrž vše teprve začíná.
V 16 partnerských e-shopech se prodalo přes 800 ponožkových psů. Do šití se
zapojilo více než 17 škol a institucí a mnoho dalších individuálních dobrovolníků. Významnou
měrou se zapojily ženy ve Věznici Světlá nad Sázavou pod vedením paní ředitelky Gabriely Slovákové.
Patronkou se pro tento rok stala oblíbená herečka Anička Polívková, která svou účast na kampani
komentuje takto: „Akci Ponožkový pes podporuji, protože je mi nadmíru sympatická. Mám ráda psy
a fascinuje mě, co všechno se mohou pod dobrým vedením naučit. Kdybych byla nevidomá, myslím,
že bych rozhodně takového psa, kamaráda, ochránce a pomocníka chtěla. Obdivuji trpělivost,
s jakou se výcviku lidé věnují. Musí to být lidé dobří, aby vychovali mírumilovného a poslušného psa
vhodného pro těžkou práci, která ho čeká. Tak držím palce s výcvikem a přeji dostatek financí. My
ostatní si můžeme koupit roztomilou hračku - Ponožkového psa - a podpořit tak něco, co má smysl.”
Velká ponožková soutěž
Spousta dětí se zapojilo do dvou kol soutěže. V prvním kole jsme před Vánocemi rozdali čtyři
krásné kreativní sety od Hračkotéky.cz, druhé kolo pak přineslo společenské hry Jirasgames
dalším čtyřem šťastlivcům.

Generální
partner:

Dražba
designového
ponožkového
psa Maxe:
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Sociální firma CK Bezbatour

Motto: Umožnit všem cestovat bez bariér
Bezbatour od roku 2012 poskytuje služby zaručeně
bezbariérového cestovního ruchu. Projekt zaměstnává lidi
s tělesným postižením na různých pozicích. Zisky z prodeje
zájezdů jsou využívány na kofinancování výcviku asistenčních psů.
V oblasti bezbariérového cestování se nám podařilo zmapovat
a zařadit do prodeje nová ubytovací zařízení zejména
v zahraničí. Navázali jsme spolupráci s novými zahraničními partnery a s nimiž připravujeme
nové možnosti cestování bez bariér pro české turisty.
Ve spolupráci se Školou cestovního ruchu – Tyrkys jsme uspořádali zážitkový workshop pro
průvodce zaměřený na průvodcovství lidí s tělesným postižením. V této pilotní fázi jím prošlo
15 průvodců.
Obrat sociální firmy v roce 2015: 357 460 Kč
Náklady sociální firmy v roce 2015: 404 764 Kč
Tréninkové pracoviště Bezbalinka
Počet podpořených osob: 12
Doba trvání: 1. 1. 2015 – 31. 10. 2015
Celkový rozpočet: 1.457.178,51 Kč
Cílem projektu bylo přispět k rozvoji a uplatnění potenciálu osob s postižením tak, aby tito
lidé mohli pracovat na běžných pracovištích volného trhu práce, a to i přes okolnosti plynoucí
z jejich postižení.
Do projektu se v první fázi zapojilo 12 lidí s postižením, kteří prošli vzděláváním v oblasti
telefonických a informačních služeb se zaměřením na cestovní ruch a vzděláváním v oblasti
bezbariérového cestování.
Všem účastníkům programu bylo po celou dobu projektu poskytováno odborné poradenství
při hledání pracovního uplatnění. Čtyři účastníci navíc prošli šestiměsíční placenou stáží na
tréninkovém pracovišti Bezbalinka.
Telefonní služba Bezbalinka v průběhu projektu poskytovala cestovatelům s postižením
bezplatný informační servis o možnostech bezbariérového ubytování v tuzemsku i zahraničí,
dopravě či turistických cílech.
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Abecední seznam všech dárců – firmy, nadace a školy

Kapucíni

11

Základní škola a Mateřská škola Brandýsek
Základní škola a mateřská škola Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1
Základní škola a mateřská škola Sázava
Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U Školské zahrady 4
ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12
ZŠ Březová
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Seznam individuálních dárců:

Ája Vinšová, H. B., Ladislava Benešová, Tadeáš Beyer, Barbora Brunclíková, Mona Bublová,
Břetislav Burger, Petra Czernerová, Martin Čabejšek, Ingrid Čapková, Olga Čáslavská,
Karolína Čechová, Lenka Čejková, Petr Černý, Marie Daňková, Jana Dejmalová, Kateřina
Dlouhá, Jakub Dobrovolný, Dagmar Doleželová, Pavel Dopita, Helena Ducháčková,
Martina Evjáková, Michaela Evjáková, Petra Franková, Tomáš Hájek, Zita Hejdánková, Eva
Hnilicová, Slávka Hocká, Lukáš Hořák, Teresa Hošek, Anna Hoťová, Zdenko Hrček, Simona
Hrozinková, Jitka Chabrová, Marie Jahnová, Martin Janák, Kateřina Jaworská, Iveta Jechová,
Julia Jezerská, Jiří Jonáš, Zuzana Julinová, E. K., Hana Kalábová, Petra Karlachová, Petr
Kašpárek, Ilona Klingohrová, Lenka Kobiánová, Pavlína Kočicová, Gabriela Koleňáková,
Vlastislav Košner, Petra Kovaříková, Jitka Kranerová, Lucie Kratěnová, Zina Krčová, Denisa
Kršková, Miriam Kučerová, Přemysl Kysela, Martina Lacková, Radek Liebzeit, Křížanová
Lorencová, Jakub Machačka, Alena Melounová, Jana Michlanová, Jaroslav Mikoška, Eva
Mikulecká, Filip Mirovský, Aleš Mocek, Viktor Nábělek, Róbert Nagy, Miluše Němcová, Z. P.,
Kateřina Pencová, Tomáš Petržílka, Vladimír Petržílka, Lenka Petržílková, Petra Picková, Filip
Pleskač, Hana Polcarová, Andrea Popelková, Daniela Poslušná, Klára Pragerová, Zdenka
Procházková, Dagmar Prošková, Kateřina Ptáčková, Dáša Racková, Simona Rantiminputrova,
Terezie Rohliková, Linda Rudolf, Eliška Sádlíková, Andrea Saláková, Jitka Samková, Tomáš
Sém, Jana Semeňuková, Kamila Semerádová, Jan Sigmund, Martina Skoblová, Viktorie
Skoblová, Hana Skořepová, Aleš Skřivánek, Karla Sládková, Jiřina Soukupová, Kateřina
Stoklásková, Radek Suchý, Kateřina Susová, Jiří Svoboda, Renata Šímová, Olga Šmejkalová,
Aleš Štícha, Klára Švejcarová, Sylvie Táborová, Petr Tatzauer, Pavel Trefný, Aneta Trejbalová,
Bohdana Vojtíšková, Bífa von Hodkovičky, Milan Voves, Kateřina Vysloužilová, Kateřina
Willmann, Radim Zámec, Petra Zásmětová, Jana Žáková, Gabriela Žákovcová a Kateřina
Žaloudková
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Mediální partneři

TV:

TISK:

RÁDIA:

WEB:

Výroční zprávu schválila správní rada včetně účetní uzávěrky dne 17. 5. 2016. Dozorčí
rada shledala výroční zprávu a účetní uzávěrku bez závad. Výrok auditora bez závad.
14

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2015
Pestrá společnost o.p.s.
Rozvahový den nebo okamžik, k němuž se účetní
závěrka sestavuje
Účetní období

31.12.2015
1.1.2015 – 31.12.2015

a) Základní údaje
Název
Sídlo
IČ
Právní forma
Hlavní předmět činnosti (poslání)
Hospodářská činnost
Ostatní činnosti
Statutární orgány
Organizační složky s vlastní právní subjektivitou

Pestrá společnost o.p.s.
Kučerova 809, Praha 9
28525973
Obecně prospěšná společnost
Realizace projektů k volnočasovým aktivitám lidí
s postižením,
ředitel
-

b) Zakladatelé, zřizovatelé
Bc.Michal Prager datum narození 10.1.1981, Bc.Vendula Hrůzová, datum narození 9.4.1986
Vklady do vlastního jmění nejsou.
c) Obecné účetní informace
Účetní období: 1.1.2015 – 31.12.2015
Používané účetní metody: účetní jednotka účtuje v souladu se zákonem o účetnictví v platném
znění a Českých účetních standardů pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti
není podnikání.
Způsob zpracování účetních záznamů: pomocí výpočetní techniky.
Způsob a místo úschovy účetních záznamů: archiv společnosti Pestrá společnost o.p.s. v sídle
společnosti.
Aplikace obecných účetních zásad: dle zákona o účetnictví v platném znění.
Způsoby oceňování: dlouhodobý majetek v pořizovacích cenách, zásoby v pořizovacích cenách
(cena pořízení a doprava), finanční investice v pořizovacích cenách.
Způsoby odpisování: účetní jednotka provádí u dlouhodobého hmotného majetku odpisy dle
odpisového plánu podle stanovené doby použitelnosti - pouze účetní odpisy
Způsob stanovení oprávek k majetku: součet dosavadních odpisů.
Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků: reálná hodnota nebyla použita.

Způsob tvorby a výše opravných položek: nebyly tvořeny.
Způsob tvorby a výše rezerv: nebyly tvořeny.
Odchylky od účetních metod s uvedením vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a
výsledek hospodaření: žádné odchylky nenastaly.
d) Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní
závěrky: žádné změny nenastaly.
e) Způsoby oceňování aktiv a závazků: aktiva a závazky jsou oceňovány v souladu s § 25
zákona o účetnictví.
f) Účetní jednotky, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím třetí osoby jednající
jejím jménem a na její účet drží podíl
Nejsou.
h) akcie a podíly
Nejsou.
i) Majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy, podobné cenné papíry nebo práva
Nejsou.
j) dlužené částky, které vznikly v průběhu účetního období
Nejsou.
k) Výše finančních nebo jiných závazků, které nejsou obsaženy v rozvaze (bilanci)
Nejsou.
l) Výsledek hospodaření
výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti
Výsledek hospodaření pro účely daně z příjmů

Kč
0,28-

m) Informace o průměrném evidenčním přepočteném počtu zaměstnanců
položka

zaměstnanci celkem

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady
Osobní náklady celkem



9
1 714 126
494 084
0,00
0,00
17 418
2 225 628

povaha informací nesmí způsobit vážnou újmu některým uvedeným účetním jednotkám

2

n) Odměny a funkční požitky za účetní období členům statutárních, kontrolních nebo jiných
orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou
Nebyly
o) Účasti členů statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky určených statutem,
stanovami nebo jinou zřizovací listinou a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní
jednotka uzavřela za vykazované účetní období smlouvy nebo jiné smluvní vztahy. **
Nebyly.
p) Zálohy a úvěry (popřípadě závazky přijaté na jejich účet jako určitý druh záruky) poskytnuté
členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou
zřizovací listinou
Nebyly.
q) Rozsah, ve kterém byl výpočet zisku nebo ztráty ovlivněn způsoby oceňování finančního
majetku v průběhu účetního období nebo bezprostředně předcházejícího účetního období pozn:
(pokud takové ocenění má závažný vliv na budoucí daňovou povinnost, je nutné uvést
podrobnosti)
Nebyl ovlivněn.
s) Rozdíl mezi daňovou povinností připadající na běžné nebo minulé účetní období a již
zaplacenou daní v těchto účetních obdobích (je-li tento rozdíl významný)
Účetní jednotka neměla v minulém ani běžném zdaňovacím období daňovou povinnost.
t) Významné položky Rozvahy (Bilance) nebo Výkazu zisku a ztráty
Veškeré významné položky jsou uvedeny na příslušných řádcích v rozvaze a výkazu zisku a
ztráty a nepotřebují zvláštní komentář.
Další informace o významných položkách, které jsou ve výkazech zahrnuty nebo
kompenzovány s jinými položkami a ve výkazech nejsou samostatně vykázány:
Dlouhodobé bankovní úvěry
bankovní úvěr
-

celková výše bankovního úvěru
-

úroková sazba
-

zajištění úvěru
-

Přijaté dotace na provozní účely nebo na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku ze státního rozpočtu, rozpočtu )zemních samosprávných celků nebo ze státních fondů
poskytovatel
Úřad práce

MHMP

účel dotace
Příspěvek na
zaměstnávání OZP
(včetně příspěvku na
IV.Q uhrazený v 2015)
Zaměstnávání OZP –
projekt Bezbalinka

výše dotace

zdroj dotace

503 358

Státní rozpočet

1 473 873

EU - OPPA

u) Přijaté a poskytnuté dary
Přijaté dary – významné částky
dárce



částka

informace nesmí umožnit určit postavení určitého člena takového orgánu nebo osoby
informace nesmí umožnit určit postavení určitého člena takového orgánu nebo osoby

3

DSA Charity
NFOZP
Město Olomouc

87 000
67 000
40 000

Poskytnuté dary – významné částky
příjemce
-

částka
-

v) Veřejné sbírky
veřejná sbírka
Veřejná sbírka

účel
Hlavní činnost organizace

vybraná částka

w) Vypořádání výsledku hospodaření z předcházejícího účetního období
položka
Výsledek hospodaření ( + zisk, - ztráta)
Tvorba (+) nebo čerpání (-) fondů
Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let
Tvorba (+) nebo úhrada (-) neuhrazené ztráty minulých let

Razítko:

Podpis odpovědné
osoby:
Michal Prager

Podpis osoby odpovědné za
sestavení:
Karásková Jana

Telefon: 724308416

4

částka
189
111 537

Okamžik
sestavení:
31.3.2016

ROZVAHA pro nevýdlené organizace
ve zjednodušeném rozsahu
ke dni 31.12.2015

Název a sídlo úetní jednotky

´
ˇ
(v celych
tisících Kc)

´ spolecnost,
ˇ
Pestra
o.p.s.

I

ˇ
Kucerova
Praha
19800

28525973
Oznaení

AKTIVA

a

b

Stav k prvnímu dni úetního
období
1

A.

Dlouhodobý majetek celkem

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

A. III.

Dlouhodobý finanní majetek celkem

A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

B.

Krátkodobý majetek celkem

B. I.

Zásoby celkem

B. II.

Pohledávky celkem

B. III.

Krátkodobý finanní majetek celkem

B. IV.

Jiná aktiva celkem

(B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)

(A. + B.)

Oznaení

PASIVA

a

b

A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmní celkem

A. II.

Výsledek hospodaení celkem

B.

Cizí zdroje celkem

B. I.

Rezervy celkem

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

B. IV.

Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM

Sestaveno dne: 2.4.2016

Stav k poslednímu dni úetního
období
2

0
0
0
0
0
519
15
130
374
0
519

(A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)

AKTIVA CELKEM

809

Stav k prvnímu dni úetního
období
3

(A.I. + A.II.)

(B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)

(A. + B.)

50
0
50
0
0
607
88
125
394
0
657
Stav k poslednímu dni úetního
období
4

327
216
111
192
0
0
93
99
519

298
186
112
359
0
0
275
84
657

Podpisový záznam statutárního orgánu úetní jednotky nebo
podpisový záznam fyzické osoby, která je úetní jednotkou

Právní forma úetní jednotky

Osoba odpovdná za úetnictví (jméno a podpis)

ˇ PROSPESNA
ˇˇ ´ SPOLECNOST
ˇ
OBECNE

´
´
Jana Karaskova

Pedmt podnikání

Osoba odpovdná za úetní závrku (jméno a podpis)

´
ˇ
˚
vycvik
asistencních
psu

´
´
Jana Karaskova
tel.: 724308416

linka:

ˇ
Vytvoreno
v programu FORM studio - www.formstudio.cz

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
k 31.12.2015
Název a sídlo účetní jednotky

( v celých tisících Kč )

Pestrá společnost o.p.s. o.p.s
Kučerova 809
Praha 98
198 00

IČO
Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu
orgánu

28525973

Činnosti
Označení

A.

Číslo
řádku

Název ukazatele

Spotřebované nákupy celkem

Hospodářská

Celkem

5

6

7

1

Náklady
I.

Hlavní

Součet I.1. až I.4.

2

264

264

1.

Spotřeba materiálu

(501)

3

244

244

2.

Spotřeba energie

(502)

4

20

20

3.

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

(503)

5

4.

Prodané zboží

(504)

6

Služby celkem

1 528

1 528

II.

Součet II.5. až II.8.

7

5.

Opravy a udržování

(511)

8

6.

Cestovné

(512)

9

24

24

7.

Náklady na reprezentaci

(513)

10

5

5

8.

Ostatní služby

(518)

11

1 499

1 499

Součet III.9. až III.13.

12

2 225

2 225

Mzdové náklady

(521)

13

1 714

1 714

10.

Zákonné sociální pojištění

(524)

14

494

494

11.

Ostatní sociální pojištění

(525)

15

12.

Zákonné sociální náklady

(527)

16

13.

Ostatní sociální náklady

(528)

17

17

17

Daně a poplatky celkem

Součet IV.14. až IV.16.

18

6

6

6

6

III.

Osobní náklady celkem
9.

IV.
14.

Daň silniční

(531)

19

15.

Daň z nemovitostí

(532)

20

16.

Ostatní daně a poplatky

(538)

21

Ostatní náklady celkem

Součet V.17. až V.24.

22

V.
17.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

(541)

23

18.

Ostatní pokuty a penále

(542)

24

19.

Odpis nedobytné pohledávky

(543)

25

20.

Úroky

(544)

26

21.

Kurzové ztráty

(545)

27

22.

Dary

(546)

28

23.

Manka a škody

(548)

29

24.

Jiné ostatní náklady

(549)

30
31

25.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a
Součet VI.25. až VI.30.
opravných položek celkem
Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
(551)

26.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku (552)

33

27.

Prodané cenné papíry a podíly

(553)

34

28.

Prodaný materiál

(554)

35

29.

Tvorba rezerv

(556)

36

VI.

32

Činnosti
Označení

30.
VII.

Číslo
řádku

Název ukazatele

Tvorba opravných položek
Poskytnuté příspěvky celkem

(559)

37

Součet VII.31. až VII.32.

38

31.

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami

(581)

39

32.

Poskytnuté členské příspěvky

(582)

40

Hodnota VIII.33.

41

(595)

42

Součet I. až VIII.

43

VIII.
33.

Daň z příjmů celkem
Dodatečné odvody daně z příjmů
Náklady celkem

Hlavní

Hospodářská

Celkem

5

6

7

4 023

4 023

Činnosti
Označení

B.

Číslo
řádku

Název ukazatele

Hospodářská

Celkem

5

6

7

44

Výnosy
I.

Hlavní

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem

Součet I.1. až I.3.

45

706

706

1.

Tržby za vlastní výrobky

(601)

46

104

104

2.

Tržby z prodeje služeb

(602)

47

602

602

3.

Tržby za prodané zboží

(604)

48

Součet II.4. až II.7.

49
50

3

3

3

3

1 098

1 098

1 098

1 098

II.

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem
4.

Změna stavu zásob nedokončené výroby

(611)

5.

Změna stavu zásob polotovarů

(612)

51

6.

Změna stavu zásob výrobků

(613)

52

7.

Změna stavu zvířat

(614)

53

Součet III.8. až III.11.

54

III.

Aktivace celkem
8.

Aktivace materiálu a zboží

(621)

55

9.

Aktivace vnitroorganizačních služeb

(622)

56

10.

Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

(623)

57

11.

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

(624)

58

Součet IV.12. až IV.18.

59

IV.

Ostatní výnosy celkem
12.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

(641)

60

13.

Ostatní pokuty a penále

(642)

61

14.

Platby za odepsané pohledávky

(643)

62

15.

Úroky

(644)

63

16.

Kurzové zisky

(645)

64

17.

Zúčtování fondů

(648)

65

18.

Jiné ostatní výnosy

(649)

66
67

19.

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a
Součet V.19. až V.25.
opravných položek celkem
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku
(652)

68

20.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

(653)

69

21.

Tržby z prodeje materiálu

(654)

70

22.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

(655)

71

23.

Zúčtování rezerv

(656)

72

24.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

(657)

73

25.

Zúčtování opravných položek

(659)

74

Součet VI.26. až VI.28.

75

V.

VI.

Přijaté příspěvky celkem
26.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

(681)

76

27.

Přijaté příspěvky (dary)

(682)

77

28.

Přijaté členské příspěvky

(684)

78

Hodnota VII.29.

79

2 216

2 216

(691)

80

2 216

2 216

Součet I. až VII.

81

4 023

4 023

VII.

Provozní dotace celkem
29.

Provozní dotace
Výnosy celkem

Činnosti
Označení

C.

Název ukazatele

Výsledek hospodaření před zdaněním
34.

D.

Daň z příjmů
Výsledek hospodaření po zdanění

Sestaveno dne:

Výnosy - Náklady

82

(591)

83

C. - 34.

84

Hlavní

Hospodářská

Celkem

5

6

7

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

31.03.2016

Právní forma účetní jednotky

o.p.s

Číslo
řádku

Předmět podnikání

vycvik asistenčních psů, cestovní
kancelář pro OZP

Pozn.:

