Údolní 389/10, 602 00 Brno, Tel.: 541 210 594, 775 704 556, e-mail:
sssocsluzby@vesnabrno.cz

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
za účetní období 2015
Tato příloha byla sestavena na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, a dále na základě vyhlášky č. 504/2002, kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,
u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného
účetnictví a na základě Českých účetních standardů pro účetní jednotky, u kterých hlavním
předmětem činnosti není podnikání.
Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky. Hodnotové údaje jsou
vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Příloha je zpracována za účetní
období počínající dnem 1. ledna 2015 a končící dnem 31. prosince 2015.
A. Obecné údaje
Účetní jednotka:

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s.

Sídlo:

Údolní 389/10, 602 00 Brno

Právní forma:

obecně prospěšná společnost

IČ:

253 20 530

Místo registrace:

Krajský soud v Brně, oddíl O, vložka 18

Datum vzniku:

15. 11. 1996

Datum zápisu:

11. 12. 1996

Předmět činnosti:

Vykonávání školské a vzdělávací činnosti pro středně zdravotnický
personál.
Společnost bude vykonávat školskou a vzdělávací činnost pro přípravu
na povolání v oblasti administrativní, sociální, služeb, péče o děti, práce
v domácnosti vč. zajištění praktického vyučování.

Doplňková činnost:

Organizování a pořádání školení a kurzů
Zajišťování činnosti preventivní zdravotnické poradny.

Rozvahový den:

31.12.2015

Příloha sestavena dne: 30..6 2016
Změny ve správní a dozorčí radě:
V roce 2015 nebyly provedeny změny ve správní ani dozorčí radě.
Statutární orgán:

Ing. Lenka Hrubá, ředitelka o.p.s.

Správní rada:

Ing. Tomáš Drtílek – předseda správní rady
Mgr.Dagmar Škrabalová – místopředsedkyně
Miroslava Oulehlová – členka
Mgr.et Mgr. Lenka Klumpnerová – členka
Zdenka Vencálková - členka
Olga Kleknerová - členka

Dozorčí rada:

Hana Pinkavová – předsedkyně
Josef Novák – místopředseda
Ing. Michal Klumpner – člen

Zakladatel:

Ženský vzdělávací spolek Vesna Brno, IČ: 001 59 816

Výše stanovených odměn a funkčních požitků členům orgánů
Členové správní a dozorčí rady a vykonávají své funkce bez nároku na odměnu
a v daném účetním období jim nebyly poskytnuty žádné finanční ani naturální požitky.
Členům statutárních nebo kontrolních orgánů nebyly poskytnuté dlouhodobé zálohy ani
úvěry.

B. Účetní metody
Účetní období je kalendářní rok.
Účetnictví se zpracovává pomocí programu ACE Účto dodavatelsky. Účetní záznamy za
ukončené účetní období jsou uloženy a zálohovány v prostorách organizace.
Drobný hmotný majetek s PC do 3 000,- Kč je účtován přímo do spotřeby. Drobný
dlouhodobý hmotný majetek s PC od 3 001 – 40 000,- Kč se účtuje na účet 501 AU a je
evidován na podrozvahových účtech. Pokud je u drobného hmotného majetku předpoklad, že
jeho doba použitelnosti bude vyšší než jeden rok, bude též evidován na podrozvahových
účtech.
O mzdových nákladech účtuje účetní jednotka na účet 521, o zákonném sociálním
a zdravotním pojištění na účet 524.
O zásobách se v roce 2015 neúčtovalo.
Účetnictví je vedeno v plném rozsahu.
C. Údaje o zaměstnancích
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12. 2015 byl 10,057.
Společnost nemá zaměstnané osoby se změněnou pracovní schopností.

Roční mzdové náklady celkem:
3 230 250,- Kč
Náklady na SP a ZP celkem:
880 320,- Kč
Závazky byly uhrazeny do 31. ledna 2016.
D. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát v Kč
a) Pohledávky v Kč:
Odběratelé
Pohledávky školné
Dohadné účty aktivní – EU
Náklady příštích období

k 1. 1. 2015
4 675,246 000,0
51 781,50

k 31. 12. 2015
1 300,362 617,0
72 623,-

b) Závazky v Kč:
k 1. 1. 2015
Dodavatelé
26 985,Přijaté zálohy
13 035,215 995,Zaměstnanci
Jiné závazky
7 690,Výnosy příštích období
0,Dohadné účty pasivní
0,Všechny závazky jsou obsaženy v rozvaze.

Název ukazatele
Náklady celkem
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření
Daň z příjmů
Výsledek po zdanění

k 31. 12. 2015
1 985,11 325,217 281,7 375,0,0,-

Hlavní
Správní Hospodářská
5 589 145,72 -35 948,25
90 750,00
5 294 850,79
0
134 532,00
- 294 294,93 -35 948,25
43 782,00
0
0
0
-294 294,93 -35 948,25
43 782,00

Celkem
5 715 843,97
5 429 382,79
-286461,18
0
-286 461,18

Náklady na správu celkem ve výši 35 948,25 Kč tvoří poměrná část osobních nákladů paní
hospodářky (10%) a služeb ve výši 5 100,25 Kč.
Krátkodobý finanční majetek je tvořen peněžními prostředky na běžném účtu a v hotovosti.
Opravné položky v roce 2013 byly vytvořeny na pohledávky za školné podle § 8c zákona
o rezervách č. 593/1992 Sb. V roce 2014 a 2015 opravné položky nebyly vytvořeny.
Účetní jednotka nepřijala ani neposkytla ve vykazovaném období žádné dary.
V roce 2015 účetní jednotka poskytla půjčky o.p.s. Vesněnka ve výši 100 000,- Kč a 70 000,Kč, které jsou hrazeny měsíční splátkou ve výši 10 000 Kč od února 2014 a ve výši Kč 5 000
Kč od ledna 2015. K poslednímu rozvahovému dni, tj. 31.12.2015 zbývají neuhrazené půjčky
o.p.s. Vesněnka ve výši 90 000,- Kč
E. Vypořádání hospodářského výsledku z roku 2012
Hospodářský výsledek z minulého roku ve výši 560 799,39 Kč snížil nerozdělenou ztrátu
z minulých let a vznikl nerozdělený zisk ve výši Kč 340 510,61.

F. Hospodářský výsledek roku 2013
Hospodářský výsledek po zdanění vykazovaný ve výkazu zisku a ztráty byl ve výši
Kč 336 697,31. Zdaňována byla zisková hlavní a hospodářská činnost.
G. Hospodářský výsledek roku 2014
Hospodářský výsledek po zdanění vykazovaný ve výkazu zisku a ztráty byl ve výši
260 307,59 Kč. Byl tak zvýšen nerozdělený zisk z předchozích let.
H. Hospodářský výsledek roku 2015
Hospodářský výsledek roku 2015 vykazovaný ve výkazu zisku a ztráty je ztráta ve výši
286 461,18 Kč, která sníží nerozdělený zisk z předchozích období.
S výjimkou příjmů z investičních dotací jsou předmětem daně všechny příjmy.
Z výnosů byly vyloučeny přijaté dotace (ř. 101).
Z celkových nákladů byly vyloučeny náklady z dotací. Z nákladů byly dále odečteny výdaje
na reprezentaci, ostatní sociální náklady (ř. 40).
CH. Informace o významných skutečnostech, které nastaly mezi rozvahovým dnem
a datem sestavení účetní závěrky
Mezi rozvahovým dnem a datem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné
skutečnosti, které by nebyly uvedeny v rozvaze, nebo v textové příloze.

V Brně dne 30.6. 2016

Zpracovala:

Eva Pešová

Schválila:

Ing. Lenka Hrubá

