PŘÍLOHA
k účetní závěrce 2021

Čl.I - OBECNÉ ÚDAJE
1) Název a sídlo společnosti: Modrý klíč o.p.s.
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Rozhodující předmět činnosti:
denní a týdenní stacionář s rehabilitačním a vzdělávacím programem pro osoby s
mentálním či tělesným handicapem, nebo s kombinovanými vadami
chráněné bydlení
odlehčovací služba
domov pro osoby se zdravotním postižením
domov pro seniory
služby sociálně terapeutické dílny
sociální rehabilitace, rehabilitační pobyty
kulturní, sportovní a společenské akce pro osoby s mentálním či tělesným
handicapem nebo s kombinovanými vadami a jejich sourozence, rodiče či asistenty,
a v rámci integrace i pro ostatní veřejnost
pomoc uživatelům služeb a jejich rodičům v tíživé situaci (tísňová péče, krizová
pomoc a telefonická krizová pomoc)
sociální poradenství, v případě potřeby přímé zastupování uživatelů služeb a
průvodcovská služba
osvětová, vzdělávací a publikační činnost v oblasti sociální, zdravotnické a
pedagogické

Datum vzniku společnosti: 5.1.2013
Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů ke dni závěrky:
Ředitelka: Ing.Mgr.Remarová Milana
Správní rada: předseda Mgr. Netušil Radovan
člen
Ing. Semecký Svatopluk
člen
Dvořák Karel
Dozorčí rada: předseda Ing.Vašák Kamil
člen
Ing.Babický Jan
člen
Kubištová Lada

Čl.II - INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH
ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ

METODÁCH,

OBECNÝCH

ÚČETNÍCH

1) Způsob ocenění
a) zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii: 0
b) hmotného a
činností:0

nehmotného

investičního

majetku

vytvořeného

vlastní

c) cenných papírů a majetkových účastí:0
d) příchovků a přírůstků zvířat:0
2) Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této
ceně a pořízeného v průběhu účetního období:0
3) Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se zahrnují do pořizovacích
cen nakupovaných zásob: 0
Druhy nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních
nákladů:0
4) Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování
oproti předcházejícímu účetnímu období:0
5) Způsob stanovení opravných položek k majetku:0
Zdroj informací pro stanovení výše opravných položek:0
6) Odpisový plán pro investiční majetek a
stanovení účetních odpisů: účetní odpisy

použité

odpisové

metody

při

7) Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu:
kurz ČNB
Čl.IV - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT
1) Hmotný a nehmotný majetek
Stavby
/oprávky 46050715,79 Kč/
Samost.movité věci a soubory movit.věcí
/oprávky 4706157,00 Kč/
Pozemky

88682147,92 Kč
5652416,10 Kč
11783686,00 Kč

a) Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem, popř.
u nemovitostí věcným břemenem:0
2) Pohledávky
a) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti (údaje z příslušných
analytických účtů): žádné
3) Závazky
A1) Souhrnná výše

závazků po lhůtě splatnosti: žádné

a) Závazky kryté podle zástavního práva: 0
b) Závazky (nepeněžní i peněžní) nevyúčtované v účetnictví a neuvedené
v rozvaze: 0
4) Úvěry – 0
5) Zboží na skladě

0,- Kč

6) přepočtený počet zaměstnanců
bez DPP
průměrný stav fyzický ke kalendářním dnům /365/ 105
průměrný přepočetný stav k 8 hod. /2008/
73

7) další vybrané údaje:
501 materiál
502 energie
511 opravy
518 služby
521 mzdy
521 náhrada za nemoc
521 DOPP
521 DOPČ
524 sociální a zdravotní pojištění
527 pojištění Kooperativa
601 tržby za vlastní výrobky
602 tržby z prodeje služeb
/z 601,602 tržby ZPS – mimo DPH
/z 602 dávky COVID 313573,84 Kč
649 jiné výnosy
682 příspěvky MČ
682 dary
682 příspěvky uživatelů
/pobyt, stravné/
691 dotace Magistrát,MPSV
211
221
311
314
321
331
336
342
383

pokladna
bankovní účty
odběratelé
zálohy
dodavatelé
zaměstnanci
sociální a zdravotní poj.
ostatní přímé daně
výdaje příštích období
/přeplatky pobytů/
384 výnosy příštích období
/pobyty/
389 dohadné účty
Výsledek hospodaření – zisk

V Praze dne 28.04.2022
Zpracovala: Ing.Chmelíčková

2905184,98
2816965,46
1110288,32
2327390,04
29574560,00
707786,00
1300417,331175,10106930,126619,377209,620588,34
343224,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

18646,63
638800,1521155,9227574,-

Kč
Kč
Kč
Kč

40077771,-

Kč

24311,00
12305378,24
48410,68
163426,93
262779,54
1842288,00
979707,00
161420,00
738846,00

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

134496,00 Kč
124409,57 Kč
1141458,45 Kč

