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Poskytování sociálních služeb:
Osobní asistence + Centrum denních služeb
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• Finanční zpráva za rok 2017

Název: Centrum Orion, z.s.
Sídlo: Centrum Orion, Dlouhá Ves 116, Rychnov nad Kněžnou
IČO: 68246901 www.centrum-orion.cz,
e-mail: orion@centrum-orion.cz
Jsme právnická osoba - zapsaný spolek, registrovaný u Krajského soudu v Hradci
Králové
Sdružujeme členy na základě společného zájmu – v r. 2017 - 45 rodin - 143 členů
Orgány spolku:
členská schůze (nejvyšší orgán) – výbor (kolektivní statutární orgán) - kontrolní
komise.
Výbor:
PharmDr. Ilona Mikušová, předsedkyně spolku
Mgr. Miroslava Červinková, místopředsedkyně spolku
Lenka Jelínková, členka výboru

Kontrolní komise:
Alena Kotlářová, Renata Vašáková, Zuzana Šimečková
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Milí přátelé a příznivci Centra Orion,
rok 2017 utekl jako voda a je naší milou povinností Vám představit, na čem jsme
pracovali a co se nám podařilo.
Ve zprávě uvádíme čísla – počty členů spolku, počty klientů obou služeb - za
každým číslem se však skrývá konkrétní příběh nejen jednotlivce, ale celé rodiny.
Věříme, že i díky možnosti zapojit se do aktivit, které nabízíme, se nám podařilo
ulehčit jim život. Tyto rodiny řeší totiž kromě běžných problémů navíc další,
spojené s přímou péčí o dítě či mladého dospělého s postižením. Musí překonávat
nejrůznější překážky, a to nejen technického charakteru, ale také bariéry, které
stále přetrvávají uvnitř některých lidí. Naštěstí se nám daří potkávat se s těmi,
kteří jsou ochotni udělat něco navíc - věnovat čas, peníze či výrobky na dobrou
věc a pomáhat nám tak společně těm, kteří mají život o něco těžší.
Z celého srdce děkujeme kolegyním z realizačního týmu, asistentkám i
asistentům, vedoucím aktivit, pedagogům – právě díky nim se nám daří
realizovat mnoho aktivit. Bez jejich zodpovědnosti, empatie, kreativity, flexibility
a dobré nálady by tyto činnosti nemohly proběhnout v takovém rozsahu a kvalitě.
Naše poděkování patří také školám, firmám a dalším dárcům, kteří nám
v uplynulém roce pomáhali finančně, prostřednictvím věcných darů,
organizováním kampaní, či zakázkami, na jejichž zpracování se podíleli naši
klienti.
Děkujeme také dobrovolníkům a přátelům, kteří nám pomáhali ve svém volném
čase, bez nároku na honorář, naopak často nám pomohli peníze získat.
Dobrovolníci nejsou placeni – není to proto, že jsou bez ceny, ale naopak, protože
jsou k nezaplacení !
Rok 2018 nás povede novými cestami. Asi nebudou vždy rovné, snadné a
pohodlné, ale věříme, že budou vždy bezpečné, s jasným směrem a cílem.
V Dlouhé Vsi, 18. ledna 2018
PharmDr. Ilona Mikušová a Mgr. Miroslava Červinková
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Jsme nezisková organizace, která sdružuje rodiny s dětmi s handicapem - pomáháme vytvářet
podmínky pro to, aby
osoby s handicapem
mohly žít stejný život
jako

jejich

zdraví

vrstevníci – navštěvovat školu, aktivně
trávit svůj volný čas,
stejně jako zažívat
všechny další věci,
které jsou chápány
ostatními lidmi jako
samozřejmé – pokud
je mohou bez obtíží
využívat.

Za důležitou část naší činnosti považujeme také seznamování veřejnosti s problematikou
postižených osob a
s možnostmi, jak jim
mohou

pomáhat.

Děje se tak prezentací

v tisku,

účastí

naší organizace
výstavách,

na

jarmar-

cích, nebo pořádáním
vzdělávacích či kulturních

akcí,

které

jsou určené pro širokou veřejnost atd.
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Osobní asistent pomáhá svému klientovi zastat ty činnosti, které by zvládal sám, kdyby neměl
postižení.
Službu využívají děti a mladí dospělí s handicapem tělesným, mentálním i kombinovaným, ve
věku 3-26 let v mateřské školce i školách – celkem v 5-ti zařízeních.

V roce 2017 využívalo tuto službu 56 klientů z celého rychnovského
regionu.
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Díky této službě mají klienti možnost aktivně
trávit svůj volný čas ve společnosti svých
vrstevníků, kamarádů. Dle svých individuálních
potřeb a schopností mohou rozvíjet své zájmy a
dovednosti.
Pracovníci

Centra

v samostatnosti

a

podporují

své

soběstačnosti,

klienty
společně

hledají cesty, které pomohou překonat daná
postižení klientů. Službu využívají děti a mladí
dospělí s handicapem ve věku 6 – 35 let.

V roce 2017 využívalo tuto službu 50 klientů z rychnovského a ústeckého
okresu.

V roce 2017 se nám podařilo vybavit novou dílnu
zaměřenou na pracovní terapie. Mají o ni zájem
hlavně kluci a díky šikovným vedoucím a asistentům
zde vznikají zajímavé výrobky ☺.
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- Účast na akci Sportovec roku v Pelclově
divadle v Rychnově nad Kněžnou
- Speciální olympiáda v přizpůsobených
sportech pro handicapované v Chocni
- Hipoterapie v Rybné nad Zdobnicí – Stáj
Euridika - paní Lenka Holendová
- Koncert Ondřeje Rumla
- Vystoupení taneční skupiny MARLY ze
Šumperka
- Jednodenní výlet do Olbramovic - výročí 5 let
založení Nadace Agrofert
- Letní tábor – Běleč nad Orlicí
- Účast na rychnovském JARMARKU
- Benefiční koncert PAVLA ŠPORCLA – kostel sv. Jiří
v Kostelci nad Orlicí
- Country bál s kapelou KALUMET – v Lupenici
- Účast na vánočním „PEČENÍ PRO ORION“ – ve FABu
v Rychnově
- Účast na vánočních jarmarcích v ZŠ Javornici, v Rychnově
v Pelclově divadle, v Kostelci n.Orl., v ZŠ Javornická v Rychnově
- 8 víkendovek pro děti a mládež bez rodičů v Centru
Orion, 1 víkendovka v Deštném v Orl. h.
- přednášky pro rodiče a veřejnost – dr. David Frej "Tučné superpotraviny, zdravé střevo a dlouhověkost", povídání
s rodinou Jiřího Máry, cestovatele, vozíčkáře, poutník
Ladislav Zibura – Pěšky mezi budhisty a komunisty,
mořeplavec Rudolf Krautschneider – Po mořích a oceánech, společnost Freya Dospívání a sexualita osob s handicapem, Ing. Kamil Horný – Význam bioenergetického
cvičení, Mgr. Taťána Brodská – Komunikace v rodině
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Zajímavé jsou EXKURZE dětí ze základních škol – prožitková
dopoledne, kdy si mohou všichni vyzkoušet aktivity, které jsou
běžné pro naše klienty – jízdu na vozíku, přesun pomocí zvedáku,
povídali si o barvách, malování a významu arteterapie, zkusili,
jaké to je ovládat počítačovou hru bez klávesnice či myši – pouze
silou své myšlenky (program EEG Biofeedback), vyrobili a odnesli
si placky ☺
Kampaň PAPÍR PRO ORION – i v roce 2017
pokračovala tato kampaň - za „nasbírané“ peníze jsme
financovali terapii EEG Biofeedback ☺
PEČENÍ PRO ORION ve FABU – v roce 2017
proběhlo již šesté pečení pro Orion. Je milé pozorovat
chuť a ochotu zaměstnanců ASSA ABLOY v Rychnově
podpořit naše Centrum nejen nákupem výrobků, ale
také jejich nadšené zapojení se do pečení koláčů,
buchet, cukroví,... aby bylo co prodávat ☺
Celková částka této akce dosáhla neuvěřitelných
100.000,- Kč!!!
SPORTOVNÍ DNY – i s handicapem se dá
sportovat! Klienti Centra Orion pravidelně trénují a
pak se účastní speciální olympiády v přizpůsobených
sportech pro handicapované anebo vyzkouší
badminton ve sportovní hale s hráči, kteří ho opravdu
umí ☺
ZAMĚSTNANECKÉ SBÍRKY ŠKODA AUTO –
díky pravidelným příspěvkům zaměstnanců ŠKODA
AUTO můžeme hradit speciální dopravu dětí a
mládeže s handicapem na odpolední aktivity v Centru
Orion, exkurze a tak zajišťovat osobní asistenci během
víkendových pobytů v Centru Orion - oceňujeme
tuto velkou pomoc, která trvá už druhým rokem☺
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Jak to všechno začalo? Na podzim 2016 vyhlásila Nadace VIA program DOBRO-DRUZI,
určený pro mládež do 26-ti let, s cílem podpořit jejich filantropické aktivity.
Eliška, Bára a Karolína - tři studentky rychnovského gymnázia, se přihlásily
a jejich nápad byl vybrán do finále.
O jaký projekt se jednalo?
Dva březnové dny probíhal bazar
módních doplňků (šátků, šál,
kabelek, bižuterie, kravat, pásků) a knih. Součástí
akce byly 4 přednášky, 1 taneční vystoupení a 1
velký koncert.
Jaký byl smysl této akce?
Výtěžek z této akce byl věnován na zajištění provozu
terapie EEG Biofeedback pro děti a mládež s handicapem, s poruchami pozornosti, soustředění, paměti a
učení.
A jak to vše probíhalo?
Cílem celé kampaně bylo oslovit veřejnost s prosbou
pomoci Centru Orion formou sběru uvedených předmětů, odevzdáním na jedno z deseti
sběrných míst. Odezva byla úžasná ☺!!! – získali jsme 2 700 knížek, 1 870 ks bižuterie,
1 246 šátků
a šál, 760 kabelek, 519 kravat, 440 pásků.
V Centru Orion se průběžně jednotlivé předměty oceňovaly
a rozdělovaly do beden, připravených k odvozu.
A pomalu se blížily Dny D …
Společenské centrum – 24. a 25. března 2017
navštívilo více než 500 osob - byla to akce určená
hlavně pro ženy, které si mohly v klidu vybírat a
nakupovat. Některé se přiznaly, že přišly nejen v pátek, ale
i v sobotu ☺
Současně s bazarem probíhaly přednášky: dr.
Davida Freje na téma Tučné superpotraviny, tlusté střevo a
dlouhověkost, povídání rodiny Márových o tom, jak
procestovali Japonsko – spolu se svým synem Jirkou,
vozíčkářem. Neméně zajímavé bylo setkání s poutníkem
Ladislavem Ziburou, který putoval mezi budhisty i
komunisty a na závěr jsme mohli plout s Rudolfem
Krautschneiderem po mořích a oceánech. Moc hezké bylo
taneční vystoupení skupiny MARLY ze Šumperka a koncert
Ondřeje Rumla NAHUBU.
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Kdo podpořil celou akci?
Nadace VIA a Nadace Karla Janečka. Hlavním partnerem této kampaně byla firma KENVI CZ
z Rychnova nad Kněžnou, která se podílela na uhrazení nákladů spojených s akcí. Další
partneři: Servisbal Dobruška, AG Typ Kostelec n. O., KULTURA RK, s.r.o., Mishula Party,
Tiskárna UNIPRINT s.r.o .
A jaký byl výsledek?
Byli jsme velice překvapeni úžasným výsledkem: - 103 387,- Kč
Tuto částku ještě navýšily Nadace Via a Nadace Karla Janečka o 34 492,- Kč

☺

Poděkování
Děkujeme všem, kteří
nás podpořili - nejen
darováním předmětů
do bazaru, ale i jejich
nákupem!
Děkujeme těm, kteří
tuto akci podpořili
finančně či bezplatnou
pomocí s grafikou,
propagací, tiskem,
nakládáním, převozem,
rovnáním, dohledem
během obou dnů.
Moc děkujeme slečnám Elišce, Karolíně a Báře za to, že se pustily s námi do této
rozsáhlé kampaně.
Velice nás potěšilo to, s jakou intenzitou se do této akce zapojila veřejnost – jednotlivými
předměty - dary do bazaru. To množství nás malinko zaskočilo, ale podotýkáme, že mile.

Ten
krásný
zisk
z prodeje věcí nám
ukazuje, jak velkou
máme podporu od lidí,
které známe, nebo
možná ani neznáme,
ale oni o nás ví, sledují
naši činnost a fandí
nám. A to je pro nás,
pro Centrum Orion –
velký přínos a zároveň
závazek do budoucna.
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a Smiling String Orchestra ZUŠ Střezina Hradec Králové v kostele sv. Jiří
v Kostelci nad Orlicí, pořádaný ve spolupráci s Městem Kostelec nad Orlicí.
Že bude tento koncert jedinečný,
bylo poznat již na rychlosti
prodávajících se vstupenek –
velice brzy bylo vyprodáno,
obsadila se i přidaná sedadla a
byl zájem také o vstupenky ke
stání.
Byl to koncert opravdu úžasný,
plný citu a energie. Ještě dnes v
nás
zní
tóny
originálních
modrých houslí mistra Pavla
Šporcla, které se za doprovodu
jeho
mladých
kolegů
ze
smyčcového
orchestru
pod
vedením Mikuláše Ježka, linuly
celým
prostorem
krásného
kostela.
Obdivovali jsme také zpěv naší klientky - Lenky Löfflerové, která úžasně silným
hlasem zazpívala dvě písně, na klavír ji doprovázel nevidomý Pavel Diblík. Pro
Lenku to byl veliký zážitek, jedinečná příležitost zazpívat ve zcela zaplněném kostele za
přítomnosti mistra Pavla Šporcla.
Velké poděkování patří
mistru Pavlu Šporclovi a
paní Janě Dioszegi za
tento benefiční koncert,
Městu Kostelec n. Orlicí a
paní Šárce Slezákové za
organizaci, římskokatolické farnosti – děkanství
Kostelec n. O. za možnost
uspořádat tento koncert
v krásném kostele a v
neposlední řadě všem
příchozím, kteří zakoupením vstupenek podpořili
činnost Centra Orion terapii EEG Biofeedback .
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Chceme ukázat, že i osoby s postižením jsou schopni a ochotni se zapojit do
činností, které jsou běžné pro osoby bez handicapu. Během terapií vznikají
výrobky klientů, některé z nich jsou určené k prodeji.
Oslovili
jsme
také
rodiče, zaměstnance a
další přátele, aby se
společně s námi zapojili
do výroby těchto předmětů.
Peníze,
které
jejich
prodejem utržíme, používáme na nákup dalšího materiálu pro výrobu. Výrobky prodáváme nejen na jarmarcích, a dalších akcích
pro veřejnost, ale také
jsme schopni vybavit
individuální zakázku.
Specializujeme se hlavně na výrobu placek (buttony, odznaky, magnetky, zrcátka,
otvíráky apod.), ale vyrábíme i další drobné propagační a reklamní předměty a
také milé dárečky a další maličkosti pro potěšení Vás i Vašich blízkých.
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Dotace:
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Královéhradecký kraj, Města: Borohrádek, Dobruška,
Kostelec nad Orlicí, Rokytnice v Orlických horách, Rychnov nad Kněžnou, Solnice, Týniště nad
Orlicí, Vamberk, Městys: Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Obce: Bílý Újezd, Bolehošť,
Černíkovice, Kvasiny, Olešnice, Potštejn, Rybná nad Zdobnicí, Slatina nad Zdobnicí, Svídnice,
Synkov-Slemeno, Trnov
Dary z nadací:
Nadace Charty 77 - Konto Bariéry, Nadace Agrofert, Nadace Via, Nadace Karla Janečka,
Nadace Lumius
Dárci a partneři:
Charvát a.s. Doudleby nad Orlicí, Řetězy Vamberk, ŠKODA AUTO a.s., Odbory KOVO z.s.
Kvasiny, zaměstnanecké sbírky ŠKODA AUTO, ZO OS KOVO při FAB Rychnov nad Kněžnou,
ASSA ABLOY Rychnov nad Kněžnou, Bednar FTM s.r.o., Dlouhá Ves, Jaroslav Daňsa,
Vyhnánov, Česká pojišťovna, Česká unie sportu, okresní sdružení Rychnov nad Kněžnou,
FEDERAL MOGUL FRICTION PRODUCTS Kostelec nad Orlicí, BTTO Litomyšl, Mgr.
Miloslava Vladařová Přeštice, Lenka Cejnarová Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Martina
Janovcová Pěčín, DM drogerie markt s.r.o., KENVI CZ, s.r.o. Rychnov n. K., Rodiče, děti a
zaměstnanci ZŠ a MŠ Roveň, Jana Komárková Předměřice nad Labem, MUDr. Martin Slovák
Vamberk, Martin Kouba - ELKO Kostelec n. O., LESY ČR, ManpowerGroup s.r.o., MUDr. J.
Myšák Praha, MUDr. Ilona Podolská Vamberk, Jana Lorenz Vysoké Mýto, Jiří Lorenc Dopravní značení Rychnov nad Kněžnou, Milan Volf Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Zdeněk
Šrom Rychnov nad Kněžnou, JUDr. Miloslav Tuzar, Manželé Bašovi Rychnov n.K., MUDr. Iva
Klejmová Častolovice, Pediatrie Abel s.r.o. Doudleby nad Orlicí, MUDr. Irena Cejnarová
Dobruška, MUDr. Helena Opičková, MUDr. Julie Tichá, Rousek s.r.o. Nové Město nad Metují,
Ivana Rázková, Bc. Věra Vernerová Hroška, Martina Ludvíková, Ilona Mikušová, Lenka
Jelínková, Plockovi, Šimečkovi, Romana Kotlářová, Červinkovi, Löfflerovi, Plodkovi, Petr
Hlobil.
Věcné dary:
Tiskárna Uniprint Rychnov nad Kněžnou, SVITR Rokytnice v Orlických horách, Martina
Janovcová Pěčín, Servisbal Dobruška, Pila Němec Kostelec nad Orlicí, Bednar FMT s.r.o.,
Modus s.r.o. Jinočany, Květinářství Pomněnka Kostelec n.O., Odbory KOVO KV z.s.Kvasiny,
Pleva s.r.o. Potštejn
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Zvláštní poděkování
Srdečně děkujeme všem organizátorům různých akcí, kterých jsme mohli být účastni nebo
jejichž výtěžek nám věnovali:
- studentkám Elišce, Karolíně a Báře za přípravu dobročinného bazaru „Přes překážky ke
hvězdám“, a generálnímu partnerovi této akce firmě KENVI CZ, s.r.o. , firmám za poskytnutí
prostor a pomoc s organizací i propagací akce Přes překážky ke hvězdám: Servisbal obaly s.r.o.
Dobruška, Tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí, Tiskárna UNIPRINT Rychnov nad
Kněžnou, společnosti KULTURA s.r.o., Mishula Party.
-drobným dárcům, kteří věnovali dobrovolný příspěvek Centru Orion při příležitosti Dne
otevřených dveří ZOPOS Přestavlky a.s., Michalovi Smutnému za věnování části startovného z
Drsného běhu v Potštejně
- Mistru Pavlu Šporclovi za benefiční koncert pro Centrum Orion a všem, kteří se podíleli na
jeho organizaci (p. Janě Dioszegi - manažerce P. Šporcla, p. Šárce Slezákové a Městu Kostelec,
Římskokatolické farnosti - děkanství Kostelec) a také všem, kteří na koncert přišli a tak
přispěli svým vstupným na činnost Centra Orion
- 378 zaměstnancům firmy ŠKODA AUTO za jejich zapojení do zaměstnaneckých sbírek,
v rámci kterých si vybrali k podpoře právě Centrum Orion
- všem osobám i firmám, které s námi pokračují v naší kampani SBĚR PAPÍRU PRO ORION a
odevzdávají papír a další druhotné suroviny ve sběrně KENVI Rychnov ve prospěch naší
organizace
- skupině KALUMET za věnování výtěžku z country bálu a drobným dárcům na této akci
- ZO OS KOVO při FAB, Rychnov nad Kněžnou za uspořádání akce PEČENÍ PRO ORION a
všem zaměstnancům, kteří svým nákupem výrobků podpořili Centrum Orion
- maminkám, babičkám i dalším našim příbuzným a přátelům za pomoc při vyrábění předmětů
a všem, kteří nákupem výrobků na jarmarcích podpořili Centrum Orion
Finanční a věcné dary získané v roce 2017 byly použity na:
- zakoupení zařízení pro rozvoj motorických dovedností a dalších sportovních potřeb
- zajištění speciální dopravy na odpolední aktivity i na exkurze, hipoterapii, přednášky pro
rodiče, poradenství psychologa, víkendové pobyty i letní tábor, PC kurz apod.
Část finančních darů získaných v roce 2017 použijeme také v roce 2018 na:
- nákup zařízení a dalších pomůcek pro pracovní terapie,
rozvoj motorických dovedností a aktivizační činnosti
dětí a mladých dospělých s handicapem
- zajištění speciální dopravy na mimoškolní aktivity
v Centru Orion, na exkurze
- poradenství klinického psychologa a psychoterapeuta,
přednášky pro rodiče, terapii EEG Biofeedback
- tábor a víkendové pobyty pro děti a mládež a další
aktivity naší organizace
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Výkaz zisku a ztráty
A. NÁKLADY CELKEM:

11.265.000,- Kč

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem
2.834.000,- Kč
A.I.1 Spotřeba materiálu, energie a neskladovaných dodávek
754.000,- Kč
A.I.3 Opravy a udržování
36.000,- Kč
A.I.4 Cestovné
20.000,- Kč
A.I.5 Náklady na reprezentaci
2.000,- Kč
A.I.6 Ostatní služby
2.022.000,- Kč
A.II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
0,- Kč
A.III. Osobní náklady celkem
8.135.000,- Kč
A.III.10 Mzdové náklady
6.165.000,- Kč
A.III.11 Zákonné sociální pojištění
1.968.000,- Kč
A.III.13 Zákonné sociální náklady
2.000,- Kč
A.IV. Daně a poplatky celkem
1.000,- Kč
A.IV.15 Daně a poplatky
1.000,- Kč
A.V. Ostatní náklady celkem
50.000,- Kč
A.V.22 Jiné ostatní náklady
50.000,- Kč
A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek
celkem
243.000,- Kč
A.VI.23 Odpisy dlouhodobého majetku
243.000,- Kč
A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem
2.000,- Kč
A.VII.28 Poskytnuté členské příspěvky
2.000,- Kč
A.VIII. Daň z příjmu celkem
0,- Kč
A.VIII.29 Daň z příjmu
0,- Kč

B. VÝNOSY CELKEM:

11.569.000,- Kč

B.I. Provozní dotace celkem
B.I.1 Provozní dotace
B.II. Přijaté příspěvky celkem
B.II.3 Přijaté příspěvky (dary)
B.III. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem
B.IV. Ostatní výnosy celkem
B.IV.9 Zúčtování fondů
B.IV.10 Jiné ostatní výnosy

8.347.000,- Kč
8.347.000,- Kč
1.042.000,- Kč
1.042.000,- Kč
1.598.000,- Kč
582.000,- Kč
316.000,- Kč
266.000,- Kč

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

304.000,- Kč

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

304.000,- Kč
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Rozvaha
AKTIVA CELKEM:
5.939.000,- Kč
A. Dlouhodobý majetek celkem
1.910.000,- Kč
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
3.500.000,- Kč
A.II.3 Stavby
2.764.000,- Kč
A.II.4 Hmotné movité věci a jejich soubory
736.000,- Kč
A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
-1.590.000,- Kč
A.IV.6 Oprávky ke stavbám
-1.100.000,-Kč
A.IV.7 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem
-490.000,- Kč
B. Krátkodobý majetek celkem
B.II. Pohledávky celkem
B.II.1 Odběratelé
B.II.4 Poskytnuté provozní zálohy
B.II.18 Dohadné účty aktivní
B.III. Krátkodobý finanční majetek
B.III.1 Peněžní prostředky v pokladně
B.III.3 Peněžní prostředky na účtech
B.IV. Jiná aktiva celkem
B.IV.1 Náklady příštích období
B.IV.2 Příjmy příštích období

4.029.000,- Kč
774.000,- Kč
41.000,- Kč
396.000,- Kč
337.000,- Kč
3.173.000,- Kč
49.000,- Kč
3.124.000,- Kč
82.000,- Kč
44.000,- Kč
38.000,- Kč

PASIVA CELKEM:

5.939.000,- Kč

A. Vlastní zdroje celkem
4.098.000,- Kč
A.I. jmění celkem
2.055.000,- Kč
A.I.1 Vlastní jmění
1.948.000,- Kč
A.I.2 Fondy
107.000,- Kč
A.II. Výsledek hospodaření celkem
2.043.000,- Kč
A.II.1 Účet výsledku hospodaření
304.000,- Kč
A.II.3 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let
1.739.000,- Kč
B. Cizí zdroje celkem
B.III. Krátkodobé závazky celkem
B. III.3 Přijaté zálohy
B.IV. Jiná pasiva celkem
B.IV.1 Výdaje příštích období
B.IV.2 Výnosy příštích období

1.841.000,- Kč
400.000,- Kč
400.000,- Kč
1.441.000,- Kč
85.000,- Kč
1.356.000,- Kč
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