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MISE
Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj po vzoru jiných potravinových
bank po celém světě bojuje proti civilizačnímu nešvaru špatného nakládání
s jídlem a tedy jeho devalvaci. Snaží se omezit plýtvání potravinami, zamezit
jeho znehodnocování a neúnavně spojuje segmenty výrobní a spotřebitelské
formou osvěty a přímé záchrany potravinových produktů. Vyvíjí neúnavnou
činnost sběrnou, distribuční, propagační, výchovnou, zprostředkovací a sdružovací.
Od roku 2014, kdy byla založena, se naše potravinová banka snaží bojovat
s chudobou a hladem a soustavně pracovat na možnosti předávat potravinové přebytky sociálně slabším spoluobčanům. V době, kdy se ve společnosti
objevují fenomény plýtvání bezvadného jídla a zároveň existují lidé, kteří si
nemohou dovolit nutričně výživné jídlo každý den, je potřeba soustavně vyvíjet snažení, aby se tato situace napravila.
Pracovníci potravinových bank po celém světě se snaží pozitivně působit ve
směru navrácení smyslu zodpovědného nakládání s jídlem a bojovat proti
plýtvání díky efektivním metodám a kontaktům s uvědomělými producenty,
prodejci a spotřebiteli. Plýtvání jídlem je závažný problém, kvůli
kterému by v budoucnu nemohl existovat smysluplný život na zemi v rámci zodpovědného
nakládání se zdroji. Vzhledem k stále
častějším prognózám o vyčerpání
přírodních zdrojů je nezbytné
fungování organizací a iniciativ, které se snaží na tyto
společenské paradoxy
poukázat. A jednou
z nich se snažíme
usilovně stát i my.

POTENCIÁL
Spojovacím článkem mezi segmenty disponujícími potravinovými přebytky
a charitativními organizacemi, které tyto potraviny přerozdělují té části populace, která trpí potravinovou deprivací vinou své špatné sociální situace, se
po celém světě staly potravinové banky. Historie tohoto snažení sahá až do
60. let 20. století, kdy v USA vznikly první potravinové banky na světě. Již
tehdy se projevovala potřeba kolekce nadbytečných potravin a rozšiřovala se
distribuční síť, aby se dostaly potraviny na správné místo. V dnešní době se již
v USA tyto organizace přetransformovaly do velmi efektivně fungujících firem
se zaměstnaneckou základnou a fungují zde zcela běžně a každý o nich ví.
Totéž platí i o evropských potravinových bankách, které spolu úzce kooperují,
jsou sdruženy do federace, sdílejí své poznatky a je s nimi počítáno jako s plnohodnotným článkem v potravinovém byznysu. Aby mohly potravinové banky
po celém světě fungovat co nejvíce efektivně, je jim samozřejmě uzpůsobena
i legislativa a poskytována státní finanční pomoc.
Legislativní rámec v České republice je k potravinovým bankám stále vstřícnější,
od ledna roku 2018 dokonce platí zákon o povinném darování potravinových
přebytků potřebným. Další velice důležitou složkou je finanční podpora Ministerstva zemědělství a pravidelné pořádání krajské potravinové sbírky a sbírek
na jednotlivých okresech a brněnských městských částech.
Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj se snaží být právoplatným
partnerem všech ostatních bank po celém světě, je členem jak České federace potravinových bank, tak Federace evropských potravinových bank FEBA.
Účastní se konferencí, workshopů a je v úzkém styku s ostatními členy v rámci
poradenské činnosti.

ÚVODNÍ SLOVO
PŘEDSEDY

PILÍŘE

Kdo by si před třiceti lety pomyslel,
že muži mohou při vaření vypadat
sexy? Absolutně nikdo. A dnes?
Špičkoví kuchaři jsou prvotřídními mediálními hvězdami
a spousta obyčejných chlapů
si po práci bez problémů
oblékne zástěru a uvaří zajímavou večeři pro rodinu
nebo pro přátele.

Hodnoty Potravinové banky pro Brno a Jihomoravský kraj by se daly shrnout
do několika pilířů:
1 Shromažďování darovaných potravin a distribuce organizacím
		

pomáhajícím chudým

2 Podílení se na boji proti hladu a potravinové deprivaci
3 Boj proti plýtvání potravinami
4 Pozitivní vliv na veřejnost s cílem zapojit ji do pomoci potřebným
5 Aktivní získávání nových dárců a odběratelů
6 Propagační a výchovná činnost osvětlující situaci kolem plýtvání
		

Časy se prostě mění. A s nimi
i náš vztah k jídlu. Už nám
nestačí umět vařit nebo jíst
zdravě. Stále více lidí se začíná
zajímat o to, proč se v naší části
světa plýtvá potravinami. Ne trochu,
ale hodně. A úplně zbytečně. A že stačí
trochu přemýšlet a můžeme to změnit.

potravin a zdrojů

Naše potravinová banka je tu proto, aby na území
Brna a Jihomoravského kraje vymýšlela a realizovala praktické způsoby,
jak dostat co nejvíc kvalitních potravin, které by jinak skončily na
skládce nebo ve spalovně, k co největšímu počtu chudých lidí.
Pokud nás chcete podpořit, můžete přispět jakoukoli částkou na náš
transparentní účet 2501117492/2010.
Děkujeme.
Pavel Kosorin,
předseda Potravinové banky
pro Brno a Jihomoravský kraj

O NÁS
O NÁS
Členové týmu:
PAVEL KOSORIN, předseda a statutární zástupce
ředitel Centra sociálních služeb Armády spásy v Brně
Funkce v PB: řídící, reprezentační & organizační
Telefon: +420 777 201 754
Email: predseda@foodbankbrno.cz

DALIBOR LEVÍČEK, místopředseda, fundraiser
tajemník děkanátu na FVU Brno
Funkce v PB: fundraising a koordinace činností,
kontaktní osoba pro iniciativu Paběrkování
Telefon: +420 602 117 094
Email: fundraising@foodbankbrno.cz

KAREL KOSINA, člen předsednictva
ředitel, statutární zástupce, Hospic sv. Alžběty, o.p.s.
Funkce v PB: člen předsednictva
Telefon: +420 605 405 656
Email: reditel@hospicbrno.cz

JANA SEBEROVÁ, člen předsednictva
oblastní ředitelka sociálních a zdravotních služeb
NADĚJE v Brně
Funkce v PB: člen předsednictva
Telefon: +420 724 106 651
Email: koordinator@foodbankbrno.cz

EDUARD PIDRA, člen předsednictva, koordinátor
jednatel firmy EK-Industry s.r.o.
Funkce v PB: koordinátor činností
Telefon: +420 724 106 651
Email: koordinator@foodbankbrno.cz

IVETA MATOUŠKOVÁ, PR propagace a marketing
provozně-obchodní pracovnice Muzea Brněnska,
pobočka vila Löw-Beer
Funkce v PB: komunikace s dárci a odběrateli,
organizace potravinových sbírek a eventů
Telefon: +420 603 454 603
Email: komunikace@foodbankbrno.cz

JAKUB LOFÍTEK, řidič a skladník
Funkce v PB: odvoz a distribuce výtěžků sbírek,
logistická podpora a evidence potravinových darů
Telefon: +420 775 622 490
Email: ridicfoodbank@gmail.com

VÍT ELEDER, právník
advokát, ředitel Knihovny DEN, z.ú.
Funkce v PB: pomoc s právnickou dokumentací

KAŽDODENNÍ
ČINNOST
Svoz a distribuce ze supermarketů,
od producentů a výrobců potravin:
TESCO
GLOBUS
MAKRO
LIDL ad.
Rozvoz do oblastních charit a institucí
pracujících se sociálně slabšími:
ARMÁDA SPÁSY
NADĚJE
FOD KLOKÁNEK
DEN
IQ ROMA SERVIS
AZYLOVÝ DŮM SV. MARKÉTY
SDRUŽENÍ PĚSTOUSKÝCH RODIN
DIAKONIE ČCE
LAVINA z.s.
DEN BRNO o.s.
KŘESŤANSKÉ SDRUŽENÍ HODONÍN ad.

VÝBĚROVÝ SEZNAM
AKCÍ V ROCE 2017
4.–5. prosince – zaměstnanecká sbírka společnosti VašeNároky.cz
11. listopadu – Národní potravinová sbírka 2017
6. listopadu – 3. debata O plýtvání potravinami v Dělnickém domě
			v Židenicích
1.–17. listopadu – sbírka na MČ Brno-Židenice pro FOD Klokánek
4. října – 2. debata O plýtvání potravin a o tom, jak mu bránit
			v prostorách Mendelovy univerzity
27. června – 1. veřejná debata o plýtvání potravin na Magistrátu
			městské části Brno-střed
15.–19. května – 1. potravinová sbírka ve firmě PPG Industries
24.–28. dubna – 3. potravinová sbírka ve firmě Red Hat Czech
19. dubna – 2. sbírka v prostorách Mendelovy univerzity
1.–17. března – 3. krajská potravinová sbírka pro Brno a Jihomor. kraj
20. února – sbírka ve firmě Honey Well

NÁRODNÍ
POTRAVINOVÁ
SBÍRKA 2017

Fenomén celorepublikové Národní potravinové sbírky je již mezi veřejností
dobře známý. Letos proběhl již pátý ročník, který překonal všechny dosavadní
výnosy. V rámci celé republiky se nasbíralo více než 370 tun jídla a 41
tun drogistického zboží. Díky tomu se mohlo v charitách a pomáhajících
organizacích navařit kolem 926 tisíc porcí jídla.
Jihomoravský kraj byl stejně jako loni na druhém místě ve váze nasbíraných
darů. Vysbíralo se 44,7 tun potravin a drogistického zboží. Potravinová banka pro Brno a JMK a její zaměstnanci se znovu aktivně zapojili do
propagace, sběru a distribuce tohoto obrovského výnosu.

PARTNEŘI, KTEŘÍ
NÁM POMÁHAJÍ
BOJOVAT DÁL

Základem fungování potravinové banky jsou naši štědří dárci, díky nimž
můžeme klientům charitativních
organizací bezplatně dodávat
nutričně kvalitní a nezávadné
potraviny.
Jsou to jak giganty v potravinářském byznysu, tak
maloobchodníci, podnikatelé v gastronomii, ale
také producenti a dodavatelé potravin do obchodů. Mezi naše podporovatele také patří spousta
lokálních partnerských institucí, jak už v obchodní, firemní, vzdělávací nebo církevní
oblasti. Všem jsme velmi vděčni
za jejich pomoc a podporu, díky
které se nám mnohdy podaří pozvednout naši snahu na vyšší úroveň.

ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY
NAŠICH KLIENTŮ
Během našeho působení se setkáváme s mnoha typy lidských nesnází
a jsme vděčnými svědky mnoha příběhů se šťastným koncem. A právě
pro tyto důvody nám dává naše snaha smysl a jsme v ní neúnavní.
Klienti naší potravinové banky jsou pro nás motivem neustávat ve
snažení zachraňovat potraviny. Protože si stejně jako oni vážíme jejich
hodnoty, jsme si vědomi nezastupitelnosti v rámci základních lidských
potřeb a jejich důležitosti v životech sociálně slabších spoluobčanů.
Proto bychom se s vámi rádi podělili o děkovné ohlasy, které jsme
obdrželi od partnerských organizací:

PANÍ Marie
Paní Marie vyrůstala na statku a vždycky si přála bydlet ve velkém městě.
Po válce si splnila sen v Brně, kde našla místo v Českém rozhlasu. Postupem
času pracovala jako telefonistka, pomáhala rušit vysílání Svobodné Evropy
a naučila se vyrábět součástky do psacích strojů. Zpívala v katolickém sboru
a ráda vzpomíná na své altové sólo na půlnoční mši – a na to, jak se na plese
seznámila s manželem a vychovala s ním dva šikovné syny.
V domově pro seniory brněnské NADĚJE paní Marie bydlí dva roky, protože
už potřebuje asistenci při zvládání životních potřeb. Oceňuje, že v domově na
Ptašínského ulici vždycky najde pomocnou ruku a pocit jistoty. Ráda si chodí
do knihovny pro detektivky z dostihového prostředí, povídá si s kamarádkami
a těší se z návštěv rodiny. Vnučka Terezka je po babičce, zpívá ve sboru a už
s ním procestovala celý svět.
Do brněnského Domu pokojného stáří pro seniory neziskové
organizace NADĚJE dodává Potravinová banka trvanlivé potraviny a denně
čerstvé pečivo, ovoce a zeleninu z místních supermarketů.

Pan Eduard
Pan Eduard pracoval jako směnový mistr v jaderné elektrárně a byla to
náročná práce, takže rád zašel na procházku se psem, dal si pivo, potom dvě,
pak pět. „Já jsem po nich byl takovej klidnej, nic mě neštvalo,“ říká, jenomže
se to vymklo z ruky, Eduard přišel kvůli pití o práci, o rodinu, nakonec skoro
o všechno. „Alkohol vám udělá v životě takovou díru, že je to těžko

představitelný.“ Eduard byl chvíli bez domova, postupně absolvoval tři léčby
a ta poslední zatím pomohla.
Teď využívá chráněného bydlení brněnského doléčovacího centra Lotos,
pracuje jako strojař a s pomocí přítelkyně se vrací ke svým dřívějším koníčkům,
fotografování a informatice. Na Lotosu pan Eduard oceňuje pravidla a řád
a hlavně individuální terapii, která mu pomáhá hledat ty správné otázky
o směřování jeho života: „Alkohol má mocnou sílu, ale je potřeba hlavně
najít věci, kterými ho můžete nahradit.“
Do budoucna si Eduard nejvíc přeje najít si vlastní bydlení, zdokonalit si
angličtinu a začít pořádně cestovat; táhne ho to na východ, do Ruska a do
asijských zemí.
Do brněnského Lotosu dodává Potravinová banka trvanlivé potraviny a denně
čerstvé pečivo, ovoce a zeleninu ze supermarketů.

Paní Žaneta
Paní Žaneta přijela s přítelem do Česka za lepším životem ze Slovenska. Deset
let pracovala u montážní linky, vypracovala se na kmenovou zaměstnankyni,
ale po rozchodu a s malým dítětem už práce na směny prostě nefungovala. Se
ztrátou zaměstnání přišly i komplikace s bydlením, jako svobodná matka paní
Žaneta nemohla platit komerční nájem a začala bydlet v azylových domech.
Teď paní Žaneta i s dcerkou bydlí v bytě projektu Prevence bezdomovectví
brněnské Armády spásy na Staňkově ulici. Podařilo se jí najít si novou
práci, holčičku zapsala do školy a pravidelně ji doprovází do kurzu plavání.
Ani zdravotní potíže, způsobené náročnou prací, neberou paní Žanetě radost
z drobných úspěchů. Do budoucna si ze všeho nejvíc přeje najít bydlení, ve
kterém by si její dcerka mohla hrát ve vlastním pokojíčku, a který by si mohla
sama uklízet.
Paní Žaneta je moc ráda, že v době finanční tísně způsobené nemocí jí pomáhá
Potravinová banka, která do brněnské Armády spásy denně dodává trvanlivé
potraviny a čerstvé pečivo, ovoce a zeleninu z místních supermarketů.

Pan Patrik
Pan Patrik je z Moravy a celý život pracoval v Brně jako projektant. Práce
ho bavila a když nesledoval novinky v oboru, po večerech se v práci tajně

přeškoloval z rýsování u prkna na kreslicí software. Strojírenské firmy ale začaly
krachovat a Patrik musel častěji a s delšími přetržkami hledat nové zaměstnání.
Poslední a nejdelší pauza od práce už trvá tři a půl roku a bez pravidelného
příjmu není možné udržet si ani bydlení.
Teď pan Patrik už půldruhého dochází do nízkoprahového denního centra,
které na Mlýnské ulici provozuje Armáda spásy. Patrik nikdy nepil alkohol,
nekouřil a nebral drogy a svoje myšlenky formuluje spisovnou češtinou. Na
ubytovně oceňuje zázemí, které mu pomáhá udržet si fyzickou a psychickou
kondici a snažit se začlenit do běžného života. Hledá zaměstnání, chodí do
knihovny na internet a minulý týden si zajel na burzu práce. „Chtěl bych si
najít bydlení a stát se normálním člověkem,“ popisuje svoje plány pan Patrik:
„chtěl bych, aby o mě byl zájem.“ Až se mu podaří najít práci a bydlení, koupí
si kolo a vyrazí na výlety za město.
Do Centra sociálních služeb Josefa Korbela dodává Potravinová banka
trvanlivé potraviny a denně čerstvé pečivo, ovoce a zeleninu ze supermarketů.

SPECIFIKA

Naše potravinová banka se vyznačuje jedním specifikem, které je v České
republice zatím unikátem, a to je naše stabilní sběrné zařízení na potraviny s názvem FOODBOX.
Food Box se zrodil na začátku roku 2017 z nápadu na realizaci reprezentativního sběrného nástroje pro potřeby Potravinové banky Brno. Potravinová
banka se zabývá charitativním neziskovým sběrem potravin, které se dále distribuují do organizací bojujících s potravinovou deprivací a hladem. Tyto organizace pak darované jídlo použijí k nasycení sociálně znevýhodněných občanů
nebo potřebných, kteří žijí na hranici chudoby.
Souvisejícím podnětem ke vzniku tohoto sběrného zařízení byla také statistická skutečnost, že běžné domácnosti jsou na vrcholu žebříčku míst, kde
se potravinami plýtvá nejvíce. Alarmujícím údajem je, že v běžné české
domácnosti se ročně vyplýtvá kolem 70 kg potravin.
Food Box tedy zároveň v určité míře zamezuje šíření tohoto jevu, protože
lidé do něj mohou nejen programově vkládat potraviny pro chudé, ale také
přebytky ze svých domácností ve formě kvalitních a nezávadných potravin,
které by jinak skončily v odpadkovém koši.
Hlavním aktérem kolem působení Food Boxů je ředitel Centra sociálních služeb
brněnské Armády spásy Pavel Kosorin, v jehož hlavě se nápad na vyrobení
a používání Food boxů zrodil.
S Food Boxem přišla možnost komplexnějšího a zabezpečeného sběru.
Dárci mohou do jeho vnitřku odložit darované potraviny jednoduchým a efektivním způsobem, bez obav, aby byly volně loženy na
nezabezpečeném místě v krabici.
Food Box je opatřen vkusným potiskem, který definuje
jeho funkci a na němž je uveden přijatelný obsah, který
se do něj může vkládat.
Jde o zamykatelnou schránku, od níž má klíc pouze
pracovník potravinové banky, který s Food Boxem
manipuluje.
První prototyp tohoto sběrného zařízení je
momentálně umístěn za pokladnami hypermarketu TESCO v Shopping parku
na Skandinávské v Brně.

Odběratelé
Počet odběratelských organizací (seznam viz.níže):

46
není možné určit přesně;

Počet konečných uživatelů odebírajících potravinovou pomoc:

odhadem 500–1 500

Výše odběratelského příspěvku (uveďte maximální výši v Kč)

0 Kč

Množství potravin:
Množství shromážděných potravin (t):

94,015487

Hodnota potravin shromážděných:

4 248,27 Kč

Množství potravin distribuovaných(t):

82,565861

HR
Počet trvalých zaměstnanců (včetně chráněných míst)
– uvádějte v součtu úvazků:

1

Počet chráněných míst – uvádějte v součtu úvazků:

0

Počet dlouhodobých dobrovolníků (s dobrovolnickou smlouvou s PB):

5

Počet dobrovolníků zapojených v NPS a dalších krátkodobých aktivitách
(včetně dobrovolníků zapojených organizací):

400–500

Vybavení PB
Skladovací prostory:

210

m2

Kancelářské prostory

m2

Chladící prostory:

m3

Mrazící prostory:

m3

Počet osobních automobilů:

1

Počet nákladních automobilů do 3,5 t:

1

Počet nákladních automobilů nad 3,5 t:

0

BUDOUCÍ CÍLE
Pro maximalizaci snažení naší iniciativy bychom do budoucna rádi rozšířili
náš vozový park, plně dovybavili manipulačním a kancelářským vybavením
náš potravinový sklad, nadále pořádali veřejné sbírky a workshopy, působili
také na poli vzdělávacím, pořádali přednášky a setkání na školách, ve firmách
a na úřadech a v neposlední řadě také neustávali ve své terénní práci, kterou je
intenzivní sběr a distribuce potravin a předcházení vzniku zbytečného potravinového odpadu.
Naše finanční zdroje jsou odkázány pouze na dotace a dárcovské příspěvky,
budeme tedy velmi potěšeni jakoukoli částkou, kterou byste chtěli přispět na
naši činnost na náš transparentní účet:
2501117492/2010
V případě jakýchkoli podnětů, získání informací a pro orientaci v problematice
se s důvěrou obraťte na jakéhokoli člena našeho týmu nebo navštivte naše
webové stránky:
www.foodbankbrno.cz
nebo naši FB stránku:
https://www.facebook.com/foodbankbrno/
Jsme vděčni za vaši přízeň a podporu a budeme se těšit i v následujících letech
na plodnou spolupráci!
Vaše Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj, z. s.
Sídlo:
Mlýnská 25, korespondenční adresa: Staňkova 4, Brno
Sklad:
Řípská 960/9a, 627 00 Brno
IČ: 030 10 376
č.ú.: 2800611562/2010
Pavel Kosorin
předseda
+420 777 201 754
predseda@foodbankbrno.cz
Dalibor Levíček
místopředseda
+420 602 117 094
fundraising@foodbankbrno.cz
Eduard Pidra
koordinátor
+420 724 106 651
koordinator@foodbankbrno.cz
Iveta Matoušková
PR a propagace
+420 603 454 603
komunikace@foodbankbrno.cz

Náklady
Číslo
účtu

Název účtu

Počáteční

Obraty za

Obraty za

Obraty

Koncový

Číslo

stav

období MD

období D

rozdíl

stav

účtu

Název účtu

Počáteční

Obraty za

Obraty za

Obraty

Koncový

stav

období MD

období D

rozdíl

stav

501000

Spotřeba materiálu

0,00

59 181,00

0,00

59 181,00

59 181,00

549000

Jiné ostatní náklady

0,00

36 132,00

0,00

36 132,00

36 132,00

501030

Inventář do 40 tis.Kč

0,00

54 938,00

0,00

54 938,00

54 938,00

54x

Ostatní náklady

0,00

36 132,00

0,00

36 132,00

36 132,00

501041

Materiál na údržbu kan. techniky

0,00

255,00

0,00

255,00

255,00

Odpisy dlouhodobého majetku

0,00

145 850,00

0,00

145 850,00

145 850,00

0,00

145 850,00

0,00

145 850,00

145 850,00

0,00

1 085 705,67

0,00

1 085 705,67

1 085 705,67

501050

Drobný spotřební materiál

0,00

48,00

0,00

48,00

48,00

501060

Kancelářské potřeby

0,00

9 511,00

0,00

9 511,00

9 511,00

501070

Pohonné hmoty

0,00

56 936,00

0,00

56 936,00

56 936,00

501071

Materiál na údržbu vozidla

0,00

1 703,00

0,00

1 703,00

1 703,00

501080

Pracovní oděvy a vybavení

0,00

4 774,00

0,00

4 774,00

4 774,00

502000

Spotřeba energie

0,00

9 955,52

0,00

9 955,52

9 955,52

503000

Spotřeba ostatních neskladovatelných

0,00

534,21

0,00

534,21

534,21

50x

Spotřebované nákupy

0,00

197 835,73

0,00

197 835,73

197 835,73

511000

Opravy a udržování

0,00

22 583,00

0,00

22 583,00

511070

Údržba vozidla

0,00

10 745,00

0,00

512000

Náklady na cestovné

0,00

11 462,00

518000

Ostatní služby

0,00

518002

pronájem skladu

518030

551001
55x

Odpisy, prodaný majetek, tvorba
rezerv
Náklady celkem

Výnosy
Číslo
účtu

Název účtu

Počáteční

Obraty za

Obraty za

Obraty

Koncový

stav

období MD

období D

rozdíl

stav

648000

Zúčtování fondů

0,00

0,00

88 000,00

88 000,00

88 000,00

22 583,00

64x

Ostatní výnosy

0,00

0,00

88 000,00

88 000,00

88 000,00

10 745,00

10 745,00

652000

0,00

0,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

11 462,00

11 462,00

65x

Tržby z prodeje majetku

0,00

0,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

44 944,00

0,00

44 944,00

44 944,00

682000

Přijaté příspěvky (dary)

0,00

0,00

103 250,00

103 250,00

103 250,00

0,00

37 841,94

0,00

37 841,94

37 841,94

68x

Přijaté příspěvky

0,00

0,00

103 250,00

103 250,00

103 250,00

Telefon

0,00

18 657,00

0,00

18 657,00

18 657,00

691000

Provozní dotace

0,00

0,00

998 330,00

998 330,00

998 330,00

518050

Kopírování

0,00

814,00

0,00

814,00

814,00

69x

Provozní dotace

0,00

0,00

998 330,00

998 330,00

998 330,00

518060

Internet

0,00

3 000,00

0,00

3 000,00

3 000,00

Výnosy celkem

0,00

0,00

1 214 580,00

1 214 580,00

1 214 580,00

518070

Likvidace odpadu

0,00

3 256,00

0,00

3 256,00

3 256,00

518100

Propagace

0,00

185,00

0,00

185,00

185,00

51x

Služby

0,00

153 487,94

0,00

153 487,94

153 487,94

521000

Mzdové náklady

0,00

462 747,00

0,00

462 747,00

462 747,00

524010

Zákonné sociální pojištění

0,00

89 553,00

0,00

89 553,00

89 553,00

52x

Osobní náklady

0,00

552 300,00

0,00

552 300,00

552 300,00

538000

Ostatní daně a poplatky

0,00

100,00

0,00

100,00

100,00

53x

Daně a poplatky

0,00

100,00

0,00

100,00

100,00

Tržby z prodeje dlouhodobého
nehmotného

Hospodářský zisk za období
Hospodářský zisk celkem

128 874,33
128 874,33

Aktiva
Číslo
účtu

022

082

Název účtu

Hmotné movité věci
a jejich soubory
Oprávky k samost.
hmotným movitým věcem

Pasiva
Počáteční

Obraty za

Obraty za

Obraty

Koncový

Číslo

stav

období MD

období D

rozdíl

stav

účtu

130 000,00

800 000,00

130 000,00

670 000,00

800 000,00

321

Dodavatelé

-72 150,00

130 000,00

145 850,00

-15 850,00

-88 000,00

325

Ostatní závazky

331

Zaměstnanci

211

Peněžní prostředky v pokladně

7 016,63

26 000,00

28 974,00

-2 974,00

4 042,63

221

Peněžní prostředky na účtech

96 408,57

2 074 574,04

2 015 512,46

59 061,58

155 470,15

261

Peníze na cestě

0,00

23 000,00

23 000,00

0,00

336

Odběratelé

0,00

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00
346

314

335

378

Poskytnuté provozní zálohy
a zálohy na zásoby

Pohledávky za zaměstnanci

Jiné pohledávky

0,00

647,00

200,00

270 860,00

0,00

0,00

270 860,00

3 000,00

0,00

0,00

-3 000,00

0,00

Náklady příštích období

0,00

59 623,76

0,00

59 623,76

zabezpečení

Ostatní přímé daně - srážková daň

Nároky na dotace a ost. zúčt.
se státním

901

Vlastní jmění

Vnitřní zúčtování

0,00

3 544,00

0,00

3 544,00

Obraty za

Obraty

Koncový

období MD

období D

rozdíl

stav

12 174,39

1 167 675,82

1 155 555,43

-12 120,39

54,00

800,00

63 542,00

62 742,00

-800,00

0,00

0,00

462 747,00

462 747,00

0,00

0,00

0,00

118 536,00

118 536,00

0,00

0,00

-825,00

59 549,00

59 549,00

0,00

-825,00

0,00

2 120 486,30

1 941 043,04

-179 443,26

-179 443,26

86 775,00

108 818,38

963 197,81

854 379,43

941 154,43

911

Fondy

0,00

0,00

42 713,04

42 713,04

42 713,04

63 197,81

63 197,81

0,00

-63 197,81

0,00

162 122,20

4 164 552,31

4 806 083,32

641 531,01

803 653,21

-2 353,00

200,00

Výsledek hospodaření
ve schvalovacím řízení

59 623,76
Pasiva celkem

395

Obraty za

stav

0,00

931
381

Zúčtování s institucemi sociál.

Počáteční

0,00
342

311

Název účtu

3 544,00
Hospodářský zisk za období

Aktiva celkem

162 122,20

3 412 601,80

2 642 196,46

770 405,34

932 527,54

Hospodářský zisk celkem

128 874,33
128 874,33

Děkujeme
za podporu
a spolupráci!

