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Úvodní slovo 

 

Vážení uživatelé našich služeb, partneři, kolegové, 

 

 rok 2018 byl pro organizaci Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z. ú. (dále APP 

Slunečnice) prvním uceleným rokem provozu, kdy fungovala v novém kabátě, naplno sama  

za sebe jako právnická osoba - zapsaný ústav, a kdy se potvrdila velká schopnost týmu plnit 

spolehlivě poslání a své cíle, a naplňovat dlouhodobou vizi ústavu. Rok 2018 byl rokem 

nových poznatků, získávání zkušeností, stabilizace a rozvoje APP Slunečnice. Podařilo se nám, 

přes počáteční obavy z úředního šimla, zajistit opětovné zařazení APP Slunečnice do sítě 

poskytovatelů sociálních služeb Jihočeského kraje. Dobře jsme navázali na zavedený způsob 

práce a na vybudovanou firemní kulturu organizace. Rozšířili jsme spolupráci s obcemi, 

dalšími poskytovateli sociálních služeb, účastnili jsme se komunitního plánování jak  

na krajské, tak místní úrovni, navázali jsme spolupráci s MAS. Zaměřili jsme se  

na vícezdrojové financování služby a na vytváření nových projektů. Chceme, aby APP 

Slunečnice rozšiřovala dobré ideje, nápady, informace, aby zvyšovala svou prestiž a celkově 

i prestiž sociální práce, aby zajišťovala pro občany jistotu v dosažitelnosti pomoci 

v nepříznivých sociálních situacích a aby lidé v těžkých obdobích svého života mohli být doma, 

což se nám v roce 2018 podařilo naplňovat.  

Lidé mají být tam, kde chtějí být, kde je jim dobře. Mnohdy je jejich domov to,  

co budovali s láskou celý život, přináší jim řadu krásných vzpomínek na život, na své děti, 

které vychovávali, na své partnery, kteří s nimi často již nejsou. Je to místo, které jim přináší 

pocit jistoty a bezpečí. A pak se, někdy náhle, někdy postupně, objeví nemoc, úraz, problém  

a samostatný člověk se stane závislým na péči druhých. Proč by měl poté svůj domov opouštět 

jen pro to, že je nesoběstačný? Proč by lidé, kteří o své blízké chtějí pečovat a mít je doma, 

měli mít strach o svou práci, a proč se vůbec musí potýkat s naprostým nedostatkem informací? 

Proč někteří starostové nechtějí podpořit dostupnost sociální služby pro občany ve své obci? 

Na tyto a další otázky jsme se zaměřili v uplynulém roce, a dařilo se nám komunikovat o nich 

s lidmi, úředníky, poskytovateli i zadavateli. Domácí péče, kombinace rodinné neformální  
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péče a formální péče prostřednictvím sociálních služeb je celorepublikovým trendem  

a žádoucím budoucím vývojem. A naše organizace na tomto trendu staví a bude nadále stavět 

veškerou svou činnost.  

Na závěr musím ještě zmínit velmi důležitou věc. Moc děkuji všem pracovnicím, které 

se o fungování a rozvoj APP Slunečnice zasadily, a poctivě a srdečně pomáhají našim 

uživatelům. Mohu s klidným svědomím říci, že svou práci dělají všechny s respektem, 

obětavostí a pokorou, a za toto jejich upřímné nasazení jim patří veliké díky. 

 

 Děkuji všem partnerům za pomoc při naplňování cílů APP Slunečnice, z.ú.   

 

 Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád, možno celému světu.  

Sloužiti a prospívati je vlastnost povah vznešených. 

                                                                                                 Komenský 

          

 

                                                                                                           Bc. Jana Vodičková 

            ředitelka organizace  
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Právní forma a kontaktní údaje 

 

Název organizace:      Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z. ú. (APP Slunečnice, z. ú.)   

                                          zapsaná 1. 2. 2018 v rejstříku ústavů vedeného u Krajského soudu  

                                          v Českých Budějovicích, oddíl U, vložka 96 

Právní forma:        zapsaný ústav 

Sídlo:          Dříteň 162, 373 51 Dříteň 

Telefon:         Bc. Jana Vodičková, ředitelka 723 900 285,  

                                          Bc. Věra Jakimová, sociální pracovnice 737 190 891 

E-mail:       papslunecnice@seznam.cz 

Web:          www.appslunecnice.cz 

IČ:         057 63 444 

Bankovní spojení:       5959595959/0600 (Moneta Money Bank a. s.) 

Datum založení:       1. 2. 2017 

 

Orgány APP Slunečnice, z. ú. 

Statutární orgány 

Alena Lukášková - předsedkyně správní rady 

Mgr. Bc. Jana Mackovičová - členka správní rady 

Vladimír Vodička - člen správní rady 

Revizor 

Jana Kolářová 

Výkonný orgán 

Bc. Jana Vodičková – ředitelka 

Členové správní rady (revizor a ředitelka) nepobírali v roce 2018 žádné finanční odměny spojené 

s jejich funkcemi ve správní radě organizace.  

 

 

mailto:papslunecnice@seznam.cz
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O organizaci APP Slunečnice, z. ú. 

 Organizace APP Slunečnice, z. ú. (dále APP Slunečnice) byla založena 1. 2. 2017. Rok 2018 

byl tedy první rok, kdy veškerá činnost byla pod hlavičkou zapsaného ústavu. Na začátku roku jsme 

tedy dokončili poslední kroky k převzetí všech práv a povinností od předešlé organizace a celkově  

se organizace usadila a mohli jsme si říci, že nejtěžší etapu máme za sebou. 

Pro snadnou orientaci uvádíme opět základní informace. 

Účel ústavu 

 Provozování společensky prospěšné činnosti s využitím osobní a majetkové složky,  

a to zejména z důvodu dosahování obecného blaha. Jedná se zejména o působení v sociální sféře. 

Předmět činnosti 

 Provozování veřejně prospěšných aktivit zaměřených tak, aby lidé se sníženou soběstačností  

z důvodu vysokého věku, chronického onemocnění, zdravotního či duševního znevýhodnění, kteří se 

ocitají v nepříznivé sociální situaci a jsou odkázáni na pomoc jiné fyzické osoby, mohli žít běžný 

způsob života, jaký žijí jejich vrstevníci. Aby neformálně pečující osoby měly dostatek informací  

a podpory, mohly sladit soukromý i profesní život, čímž by docházelo ke zlepšení nejen jejich situace, 

ale hlavně ke zlepšení situace osob závislých na péči. 

Poslání ústavu 

 Věříme, že každý člověk si zaslouží péči a pozornost. Seniorům, osobám zdravotně či duševně 

znevýhodněným a jejich pečujícím rodinám pomáháme zvládat jejich nepříznivou nebo ohrožující 

situaci tak, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém přirozeném domácím prostředí, a posilujeme jejich 

soběstačnost a nezávislost. Snažíme se o rozvoj povědomosti o terénních službách, nacházíme 

možnosti, jak ve společnosti probudit odpovědnost za životy svých blízkých, kteří nejsou schopni  

si svůj život sami organizovat a plně prožívat bez pomoci druhých. 

Vize ústavu 

 Chceme umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci, aby mohli být co nejdéle ve svém 

vlastním sociálním prostředí, nemuseli ho opouštět a dožívat svůj život, pokud nechtějí, v zařízení 

sociálních služeb. Zajišťujeme sociální služby pro seniory, osoby se zdravotním, tělesným  

či duševním znevýhodněním, vytváříme programy pro neformální pečující. Ústav je otevřený všem  

a je schopný pomoci každému člověku či rodině, kteří o pomoc požádají. Ke klientům přistupujeme  

 

s respektem a ohledem k individuálním potřebám. Usilujeme o stabilní vícezdrojové financování, 

spolupracujeme s obcemi, Jihočeským krajem, účastníme se komunitních plánování. 
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Hodnoty ústavu 

 respektování lidských práv a důstojnosti uživatelů, 

 individuální a nedirektivní přístup, 

 víra v možnost změny prostřednictvím kvalitní informovanosti a podpory,   

 odpovědnost každého za svůj život, 

 solidarita a vzájemnost, 

 dobrovolnost zapojení klientů, dobrovolníků, 

 transparentnost a otevřenost. 

Hlavní činnost ústavu 

 Poskytování sociálních služeb uvedených v Zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  

a sociálních služeb v uvedeném zákoně nedefinovaných, ale souvisejících. Aktivní působení  

v zajišťování dostupnosti sociální péče a volnočasových aktivit. Podpora neformálních pečovatelů. 

Spolupráce s obcemi Jihočeského kraje na realizaci projektů ústavu. Spolupráce na komunitním 

plánování v Jihočeském kraji. Rozvoj dobrovolnictví v sociálních službách. Programy, které jsou 

zaměřeny na sociální a společenský kontakt. Vzdělávací programy pro širokou veřejnost,  

pro zaměstnance. 

Vedlejší činnosti ústavu 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; Realitní činnost, 

správa a údržba nemovitostí; Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně  

lektorské činnosti; Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního 

zboží; Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu; Poskytování služeb pro rodinu 

a domácnost; Výroba, obchod a služby jinde nezařazené. 

 

Střediska ústavu 

Středisko 1   Osobní asistence (hlavní činnost) podle § 39 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních  

                        službách, v platném znění (dále ZSS), a jeho prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb.,  

                        kterou se provádějí některá nařízení zákona o sociálních službách, v platném znění  

                        (dále VSS).  
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Středisko 2  Služby mimo zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách, ale se sociálními službami         

  související, navazující nebo je doplňují, hlavní činnost 

 

 

 

 

 

 

Podzimní zdobení – 

suché vazby.  

 

 

 

 

 

 

 

O Vánocích jsme se připojili k akci „Zpívá 

celé Česko“. 

 

 

 

 

 

 

 

Středisko 3 Vedlejší, hospodářská činnost, předmět podnikání: Výroba, obchod a služby                

                        neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
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S 1 – Osobní asistence 

Registrovaná sociální služba poskytovaná od 1. 9. 2017 

Druh služby: osobní asistence 

Identifikátor služby: 8 476 476 

Forma poskytování: terénní 

Poslání osobní asistence 

Sociální služba osobní asistence je terénní služba, jejímž posláním je umožnit, aby lidé s disabilitou 

z důvodu vysokého věku, chronického onemocnění, tělesného či zdravotního postižení, ocitající se  

v nepříznivé sociální situaci, a jsou při tom odkázáni na pomoc jiné fyzické osoby při péči o sebe  

a o svoji domácnost, mohli žít běžný způsob života, jaký žijí jejich vrstevníci. Snažíme se  

o deinstitucionalizaci sociálních služeb - prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb  

APP Slunečnicí chceme pomoci našim klientům žít plnohodnotný, aktivní a důstojný život v jejich  

přirozeném prostředí, ve svém domově či u svých blízkých a aby nebyli nuceni toto prostředí  

z důvodu disability opouštět. Aktivně a smysluplně se snažíme pomoci uživatelům se začleňovat  

do společnosti a předcházet sociálnímu vyloučení. 

Poslání chápeme jako veřejný závazek. 

Cíle APP Slunečnice 

 Cílem osobní asistence, kterou poskytuje APP Slunečnice je aktivní uživatel, který s její 

pomocí zvládne všední věci a běžné každodenní činnosti ve svém přirozeném prostředí, rozhoduje  

o svém životě, zachovává svou osobnost a naplňuje své osobní cíle. 

Uživatel, který se začleňuje do společnosti, udržuje vztahy se svou rodinou, blízkými, přáteli  

i jinými lidmi a zapojuje se i do dalších aktivit. 

Uživatel, který si s pomocí poskytované služby udržuje dosavadní schopnosti a fyzickou  

i psychickou kondici, a dosahuje zlepšení těchto schopností nebo je i rozšiřuje. 

Odstraňování bariér, které člověku s disabilitou znemožňují fungovat plnohodnotně, suverénně          

a způsobem odpovídajícím jeho potřebám a přáním. Doplnění péče o uživatele tak, aby si zachoval 

co nejvyšší míru samostatnosti a integrity a zůstal co nejdéle v domácím prostředí. 

Psychicky vyrovnaný uživatel sociální služby osobní asistence, podporovaný při překonávání své 

tíživé situace a při zabezpečování základních životních potřeb, a to jak biologických,  

tak společenských. 

Poskytování sociální služby osobní asistence na území obcí s dojezdem do 20 km od Týna nad 

Vltavou nebo Dřítně. Zajištění dostupnosti služby i v okrajových lokalitách zmíněného území. 
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Kapacita: počet klientů 5 v daný okamžik 

Okruh osob - cílová skupina - osoby s chronickým duševním onemocněním, s chronickým 

onemocněním, s jiným zdravotním postižením, s kombinovaným postižením, osoby s mentálním 

postižením, s tělesným postižením, se zdravotním postižením a senioři. 

Osoby od 18 let věku. 

Místo poskytování: terénní služba na území obcí s dojezdem do 20 km od Dřítně a Týna nad Vltavou, 

toto území definované dojezdovou vzdáleností patří k několika základním obcím s rozšířenou 

působností: ORP České Budějovice, ORP Tábor, ORP Týn nad Vltavou, ORP Vodňany, ORP Písek. 

 

APP Slunečnice: 

• umožňuje klidný a důstojný život uživatele v domácím prostředí 

• podporuje dosavadní způsob života a osobní zvyklosti uživatele 

• motivuje uživatele k samostatnosti a soběstačnosti 

• podporuje uživatele v určení reálných osobních cílů a jejich naplnění 

• pomáhá uživateli při udržování komunikace s rodinou 

• poskytuje kvalitní sociální služby, které vychází z individuálních potřeb uživatele 

Základní činnosti 

- dle § 39 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění 

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

- pomoc při osobní hygieně 

- pomoc při zajištění stravy 

- pomoc při zajištění chodu domácnosti 

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

 

Součástí poskytování sociálních služeb je poskytování bezplatného základního sociálního  

poradenství. Základní sociální poradenství řeší nepříznivou sociální situaci klienta. V rámci  

poradenství jsme také poskytovateli informací o možnostech využití veřejných institucí v blízkosti 

bydliště uživatele. 

APP Slunečnice klade velký důraz na vzdělávání zaměstnanců a tím i zvyšování kvality poskytované 

péče.  
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Pracovníci v sociálních službách splňují zákonné požadavky dle §116 ZSS. 

Každý pracovník v sociálních službách má stanoven vzdělávací plán v souladu se zákonnými 

požadavky (ZSS). 

Sociální pracovník musí splňovat zákonné požadavky vyplývající z § 110 a § 111 ZSS. Sociální 

pracovník má stanoven vzdělávací plán v souladu se zákonnými požadavky. 

Spolupracující subjekty 

MPSV 

Jihočeský kraj, Krajský úřad Jihočeského kraje 

MAS Rozkvět, MAS Vodňanská ryba, MAS Vltava, MAS Lužnice 

MÚ Vodňany, MÚ Týn nad Vltavou, MÚ Bechyně, OÚ Dříteň, OÚ Olešník, OÚ Nákří, OÚ 

Černýšovice, OÚ Zliv 

Jihočeská univerzita, Teologická fakulta, Zdravotně sociální fakulta (odborné praxe) 

Krajská skupina „Senioři“ pro komunitní plánování v Jihočeském kraji 

Pracovní skupiny komunitního plánování ORP České Budějovice, Týn nad Vltavou, Vodňany,  

Tábor – Bechyňsko. 

Děkujeme našim partnerům za spolupráci. 

Projekty v roce 2018 

Dotace 

Na rok 2018 jsme podávali žádost o státní účelovou dotaci MPSV již v září 2017, byli jsme podpořeni 

částkou 1 632 000,- Kč.  

Dále jsme podávali žádost v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje, od kterého jsme byli 

podpořeni částkou 171 000,- Kč.  

Tyto sumy, či podpory lze hodnotit jako výstup komunikace státu či kraje s poskytovatelem služby, 

v rámci Sítě poskytovatelů sociálních služeb v jihočeském kraji.  

Zapojili jsme se do Dotačního programu města Týn nad Vltavou pro rok 2018, kde jsme byli 

podpořeni částkou 10 000,- Kč.  

Dále jsme z Dotačního programu města Vodňany dostali na provoz 20 000,- Kč.  

Obec Dříteň nám poskytla sumu 10 000,- Kč, za které jsme konečně dovybavili kanceláře APP 

Slunečnice, můžeme říci, že máme pěkné, praktické a skromné zázemí pro asistentky.  
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Projekt IROP MAS Rozkvět - Vybavení zázemí terénní služby osobní asistence 

V rámci úspěšného projektu IROP MAS Rozkvět – CZ.06.4.59/0.0/0.016_16_072/0007365 jsme 

získali podporu na pořízení vybavení terénní sociální služby osobní asistence APP Slunečnice, z. ú. 

ve výši 309 510,- Kč, které byly využity na pořízení 

osobního automobilu Dacia Dokker, ve kterém je 

možno převážet nejen klienty, ale i případně jejich 

kompenzační pomůcky – chodítka, vozíky, apod. Tento 

projekt trval celkem dlouhou dobu – téměř rok, a dal 

nám dost zabrat, ale nakonec jsme vše s pomocí ing. 

Krejčíčkové a jejího týmu z MAS Rozkvět zvládli.   

7. června 2018 paní ředitelka, sociální pracovnice a 

jeden člen správní rady převzali v Autosalonu Kudrna v Humpolci nový automobil.  
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Záměry organizace 

Splněné záměry v roce 2018 

1) Od 1. 1. 2018 jsou všechny legislativní záležitosti, týkající se převzetí veškerých práv a povinností 

a pracovně právních vztahů mezi bývalou organizací a pokračující, resp. přebírající organizací 

vyřízeny, a Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z. ú. již pokračuje sama. S klienty končící organizace 

se nám podařilo plynule přejít na novou právní formu bez nejistoty a nervozity, která s touto změnou 

hrozila. 

2) Podařilo se nám navázat na všechny již zavedené činnosti. Zaměřili jsme se na zlepšení spolupráce 

s obcemi, mohli jsme se více věnovat komunitnímu plánování a prosazovat do praxe tvorbu 

multidisciplinárního týmu pro řešení konkrétních situací uživatelů našich služeb. 

3) Soustředili jsme se na zlepšení vícezdrojového financování, kdy do budoucna chceme snížit 

závislost na státních dotacích. 

4) Rozpracovali jsme projekt Podpora neformálních pečujících, který zkušebně probíhal v rámci 

dobrovolného zapojení a zápalu našich zaměstnanců. V dalších letech by měl  pokračovat v rozšířené 

míře za podpory MAS Lužnice v oblasti Bechyňska a Jihočeského kraje v ostatním území.  

5) Během celého roku jsme se účastnili komunitních plánování, včetně krajského. Rozvíjeli jsme 

zdárně i spolupráci s obcemi v našem spádovém území.  

 Záměry organizace v roce 2019 

1) Zachování kvalitního chodu APP Slunečnice a vysokého standardu poskytování sociální služby 

osobní asistence, zabezpečení podmínek pro poskytování odborné komplexní péče s tvorbou 

individuálních multidisciplinárních týmů pro řešení  konkrétních životních situací uživatelů. 

2) Zajištění stabilního a profesionálního týmu pracovníků, zabezpečení dobrých pracovních 

podmínek pro všechny pracovníky. Eliminace příčin časté fluktuace pracovníků v sociálních službách. 

Podpora zaměstnanců v účasti na specializovaném vzdělávání.  

3) Udržet a nadále rozvíjet spolupráci s obcemi v našem regionu, s Jihočeským krajem,  MAS 

v regionu, s dalšími poskytovateli a institucemi. Účastnit se komunitního plánování ORP. 

4) Zasadit se o zvyšování prestiže práce v sociálních službách.  

5) Zdokonalování ve fundraisingových aktivitách, získávání dalších možností podpory pro sociální 

služby – dobrovolnictví, finance, aktivity atd. 
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6) Získání dotace ze státního rozpočtu MPSV, dotace z Jihočeského kraje, získání dotací či příspěvků 

z obcí, zdokonalení přehledu v dalších finančních programech pro podporu sociálních služeb a aktivit. 

7) Realizace projektu s MAS Lužnice pro podporu neformálních pečovatelů. 

8) Získání financí na další rozšíření vybavení zázemí osobní asistence (tentokrát se pokusíme získat 

finance na zakoupení nových kompenzačních pomůcek a elektrokola pro asistentky) 

9) Získání financování projektu aktivizace zdarma pro uživatele naší organizace nad rámec 

základních služeb, ve smyslu volnočasových aktivit, společenských setkání, výtvarných činností, 

reminiscenční terapie, ve spolupráci s pedagogem volného času, který v roce 2018 proběhl pouze 

v rámci dobrovolnictví zaměstnanců.  

 

 

 

První pasažér nového služebního automobilu. 

  

 

 

 

 

Takhle pěkně máme opravený dům, kde je naše 

sídlo. 
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Hospodaření 

Výsledovka                                                                                                                                

Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z. ú.                               

Období 1.1.2018 až 31.12.2018 (OdDo) 

 

Úcet           Název                                                               V období                               Konecný stav 

 

Náklady 

501 Spotřeba materiálu 74 432,80 74 432,80 

502 Spotřeba energie  6 423,00 6 423,00 

511 Opravy a udržování 10 834,00 10 834,00 

512 Cestovné 122 719,00 122 719,00 

513 Náklady na reprezentaci 999,00 999,00 

518 Ostatní služby 110 321,00* 110 321,00* 

518001 Ost. služ.-telef, internet, pošt. 13 094,00 13 094,00 

518002 Ost. služ.-účetnictví 40 725,00 40 725,00 

518003 Ost. služ.-nájem 13 790,00 13 790,00 

518004 Ost. služ.-studie proveditelnosti IROP MAS Rozkvět 30 000,00 30 000,00 

518005 Ost. služ.-školení, kurzy 12 712,00 12 712,00 

521 Mzdové náklady 1 640 096,00 1 640 096,00 

524 Zákonné sociální pojištění 528 967,00 528 967,00 

527 Zákonné soc. náklady Kooperativa 8 715,00 8 715,00 

531 Daň silniční 16 018,00 16 018,00 

544 Nákladové úroky-úroky z půjčky 5 000,00 5 000,00 

549 Jiné ostatní náklady - pojištění 13 457,00 13 457,00 

551 Odpisy dlouhodobého majetku 32 632,00 32 632,00 

 

Celkem (Náklady)                                                                         2 570 613,80         2 570 613,80 ** 

 

Výnosy 

602 Tržby z prodeje služeb 853 911,50* 853 911,50* 

602001 Tržby z prodeje služeb OA základní služby 721 980,00 721 980,00 

602002 Tržby z prodeje služeb fakultativní služby OA 26 014,00 26 014,00 

602003 Tržby z prodeje služeb – živnost 92 492,50 92 492,50 

602004 Tržby – půjčování kompenzačních pomůcek 13 425,00 13 425,00 

644 Výnosové úroky 43,98 43,98 

691 Dotace 1 902 500,00* 1 902 500,00* 

691001 DP města Vodňany 20 000,00 20 000,00 

691002 Účelová dotace MPSV 1 632 000,00 1 632 000,00 

691003 DP města Týn nad Vltavou 10 000,00 10 000,00 

691004 KDP Jihočeského kraje 171 000,00 171 000,00 

691005 IROP MAS Rozkvět – st. proveditelnosti 28 500,00 28 500,00 

691006 IROP MAS Rozkvět – os. autom. 95% odpis 31 000,00 31 000,00 

691007 Indiv. podpora - obec Dříteň 10 000,00 10 000,00 

 

Celkem (Výnosy)                                                                          2 756 455,48        2 756 455,48 ** 

Celkem ZISK (-ztráta)                                                                   185 841,68           185 841,68 *** 

              RENTABILITA (zisk / náklady)                                               7,23                      7,23 %                              
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Rozvaha pro nevýdělečné organizace 

ke dni: 31. 12. 2018 (v celých tisících) 

Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z. ú.          Sestaveno dne: 24. 2. 2019 

Dříteň 162, 373 51 Dříteň                                         Osoba zodpovědná za účetnictví, za účetní závěrku: 

Právní forma:  zapsaný ústav                               Jaroslava Panská  

 

        Označení                                            AKTIVA  a PASIVA                                                                           Začátek obd / Konec obd 

   AKTIVA   

A.   Dlouhodobý majetek celkem (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.) 0 264 

A. II.  Dlouhodobý hmotný majetek celkem (souč. A.II. 1. až A.I.10. 0 297 

  4. Hmotné movité věci a jejich soubory 0 297 

A. IV.  Oprávky k dlouhodobému majetku celkem (souč. A.IV.1. až A.IV.11.) 0 -33 

  7. Oprávky k samostat. hmot. movit. věcem a souborům hmot. movit. věcí 0 -33 

B.   Krátkodobý majetek celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.) 17 425 

B. II.  Pohledávky celkem (souč. B.II.1. až B.II.19.) 3 143 

B. II. 1. Odběratelé 3 109 

  4. Poskytnuté provozní zálohy 0 1 

  11. Ostatní daně a poplatky 0 22 

  13. Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. org. úz. sam. celků 0 11 

B. III.  Krátkodobý finanční majetek celkem (souč. B.III.1. až B.III.7.) 14 282 

B. III. 1. Peněžní prostředky v pokladně 11 54 

  3. Peněžní prostředky na účtech 3 228 

   AKTIVA CELKEM (A. + B.) 17 689 

   PASIVA   

A.   Vlastní zdroje celkem (A.I. + A.II.) -18 429 

A. I.  Jmění celkem (souč. A.I.1. až A.I.3.) 5 255 

A. I. 1. Vlastní jmění 5 255 

A. II.  Výsledek hospodaření celkem (souč. A.II.1. až A.II.3.) -23 174 

  1. Účet výsledku hospodaření -23 197 

  3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 0 -23 

B.   Cizí zdroje celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.) 35 260 

B. III.  Krátkodobé závazky celkem (souč. B.III.1. až B.III.23) 35 260 

B. III. 1. Dodavatelé 15 23 

  4. Ostatní závazky 0 18 

  5. Zaměstnanci 5 141 

  7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veř. zdrav. pojiš. 0 68 

  9. Ostatní přímé daně 1 10 

  17. Jiné závazky 14 0 

   PASIVA CELKEM (A. + B.) 17 689 

      

 


