
Příloha účetní závěrky r. 2014 

 
1) Název,sídlo a právní forma organizace. 

Pomoc v nouzi, o.p.s., se sídlem v Sokolově, Fibichova 852, je samostatnou právnickou 

osobou zaregistrovanou v Rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským 

soudem v Plzni oddíl O, vložka 114, přidělené IČO: 27991997 

 

2a) Popis a poslání hlavní činnosti. 

Předmětem činnosti jsou sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  

 

3) Správní  rada 
předsedkyně správní rady: Mgr. Dagmar Herianová,  

členové správní rady: Ing. Theodor Rajdl,  Jana Pavlovicová 

 

4) Účetní období a použité účetní metody. 

Účetním obdobím je 1 kalendářní rok. Účetnictví je vedeno za o.p.s. Pomoc v nouzi, jako 

celek a to v peněžních jednotkách české měny. Při vedení účetnictví se o.p.s.  řídí příslušnými 

ustanoveními zákona O účetnictví a Účtové osnovy a postupů účtování pro nevýdělečné 

organizace. 

Účetní záznamy jsou zpracovány na technických nosičích a archivovány po dobu stanovenou 

uschovávacími lhůtami. 

Účetní jednotka v průběhu účetního období oceňuje nakoupené zásoby v pořizovacích cenách. 

DDHM se eviduje v ceně od 2.000,- do 40.000,-Kč. Odpisovaný Dlouhodobý majek  je 

odpisován dle platného zákona. 

 

5)Přehled splatných závazků sociálního a zdravotního pojištění a daní. 

Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění vyplývající z mezd byly vyrovnány v běžném 

výplatním termínu v lednu 2014. 

 

6) Výsledek hospodaření v členění podle hlavní a hospodářské činnosti pro účely daně 

z příjmů. 

Náklady a výnosy jsou sledovány na střediscích dle jednotlivých činností pro hlavní i 

hospodářskou činnost. 

Časové rozlišení nákladů a výnosů a dohadných položek se řídí Postupy účtování a 

vnitropodnikovými směrnicemi. 

 

7) Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců. 

Za rok 2014 měla organizace celkem . 26..... přepočtených zaměstnanců. 

 

 

8)Výše stanovených odměn a funkčních požitků za účetní období členům správní rady 

Předsedkyně  Mgr. Dagmar Herianová a členové správní rady Jana Pavlovicová a 

Ing.Theodor Rajdl obdrželi odměnu každý ve výši 10 448,- Kč. 

 

10) Účast členů statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů a jejich rodinných 

příslušníků v osobách, s nimiž organizace uzavřela za vykazované účetní období 

obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy. 
Za vykazované období organizace neuzavřela žádné obchodní smlouvy ani jiné smluvní 

vztahy s účastí výše uvedených osob. 

 

11) Výše záloh a úvěrů poskytnutých členům orgánů. 



Za vykazované období organizace neposkytla žádné zálohy ani úvěry členům orgánů. 

 

 

V Sokolově 29.06.015 

 

 

 

 


