Výroční zpráva

GLE o.p.s.

Unlock Your Potential

Mílí příznivci naší organizace,
uplynulý rok nás opět obohatil o nové zážitky.
Nabrali jsme nové zkušenosti, potkali zajímavé a inspirativní lidi, kteří se k nám připojili,
a podařilo se nám rozjet nové projekty, se
kterými se vydáváme i do regionů.
I nadále pokračujeme s Burzou filantropie,
která propojuje neziskové organizace, podnikatele a veřejnou správu. Po prvním ročníku
máme výsledky, na které můžeme navazovat
a pokračovat s burzou do dalších okresů.
Škola spotřebitele se již stala stálicí našeho
poradenství. Úspěšně jsme nastavili systém
poradny a zpracování dotazů a pomalu se začínáme propojovat s dalšími organizacemi.
Největší rozvoj ale čekal naši kariérovou oblast. Získali jsme licenci na zprostředkování zaměstnání a tak nás v následujících letech čeká
mnoho zajímavé práce nejen s našimi klienty
a klientkami, ale nově i se zaměstnavateli.
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Za úspěchy stojí především skvělí lidé, kteří
se nebojí výzev. Děkuji za Vaši práci a energii
a těším se na další spolupráci.

Michaela Čapková
ředitelka
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O organizaci
GLE o.p.s. působí v České republice od roku
2007 v oblasti poskytování služeb osobám
znevýhodněným na trhu práce s cílem podpořit
je při rozjezdu vlastní podnikatelské činnosti.
Postupně se činnost vyprofilovala i na poradenství
zaměřené na trh práce a od toho byl jen krůček
ke kariérovému poradenství, které zastřešuje oba
poradenské směry.

Již od roku 2014 úspěšně poskytujeme
i poradenství pro spotřebitele. Našimi klienty je jak
široká spotřebitelská veřejnost, tak i podnikatelé,
kterým nabízí vzdělávací služby v oblasti
spotřebitelského práva.
Organizace sídlí v Praze a své služby poskytuje
zejména v Praze a Středočeském kraji.

Poslání organizace
Naším posláním je podporovat jednotlivce ze
znevýhodněných skupin. Pomáháme klientům
překonávat překážky, poskytujeme poradenství
a zprostředkováváme informace potřebné pro
jejich rozvoj, osamostatnění se a znalost právních
předpisů.

Hodnoty, které vyznáváme

•
•
•
•
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Podporujeme rozvoj, protože každý má kvality, které nás dělají jedinečnými.
Rozvíjíme dovednosti a schopnosti, které nám pomáhají dosahovat cílů.
Posilujeme motivaci k aktivitě, která nás pohání v našem úsilí.
Pomáháme překonávat strach ze změny, kterou přináší nový začátek.

Lidé v organizaci
V čele organizace stojí ředitelka. Dále se organizační tým skládal ze zaměstnanců, dobrovolníků a samozřejmě i funkcionářů ve správní
a dozorčí radě.

Novou členkou správní rady se stala Kateřina Bartošová naše kolegyně z GLE o.p.s.
Do správní rady ji vítáme a těšíme se na naší
spolupráci.

Na jednotlivých pozicích došlo v roce 2016
k několika změnám. Ředitelka organizace začala díky projektu Profesionalizace GLE o.p.s.
vykonávat funkci s odměnou. Odměna je ve
výši 6 000 Kč/měsíčně a to pouze po dobu
trvání projektu. V roce 2016 se jedná o odměnu vyplacenou za měsíce říjen až prosinec.
Ostatní členové správních a dozorčích rad
vykonávají svou funkci bezplatně.
Ve správní radě skončilo funkční období

Funkční období skončilo i členkám v dozorčí
radě. Na zasedání dozorčí rady potvrdily svůj
zájem setrvat v dozorčí radě Lenka Marečková a Markéta Karlová. Na podzim z osobních
důvodů Lenka Marečková odstoupila. Na konci roku 2016 byla tedy jedinou členkou dozorčí
rady Markéta Karlová. S novými členy dozorčí
rady probíhají jednání.

Madeleine Williams k datu 30. 11. 2016. Za její
dlouholeté působení ve správní radě Madeleine velmi děkujeme. Bez její podpory a pomoci by organizace neměla možnost se rozvíjet
a nabízet větší portfolio služeb.

Ředitelka:
Správní rada:
		
		
		
Dozorčí rada:

Michaela Čapková
Tomáš Ryba – předseda 		
správní rady
Ludmila Růžičková
Kateřina Bartošová
Markéta Karlová

Zaměstnanci
Stejně jako v minulém roce i v roce 2016 se
náš tým rozrostl o nové kolegyně. Vítáme je u
nás a těšíme se, že společně budeme realizovat nové nápady a překonávat další výzvy.

Petra Antošová
Gabriela Bajerová Zezulová
Michaela Čapková
Pavla Čermáková
Daniel Houdek
Pavla Klouzalová

Barbora Kopecká
Barbora Salayová
Jana Šperglová
Ludmila Růžičková
Tomáš Ryba
Jan Zapletal
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Škola spotřebitele
Název projektu

Poradenství a osvětová činnost pro spotřebitele

Celkové náklady projektu

824 675 Kč

Finanční podpora

Projektový tým

Aktivity projektu

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), neinvestiční dotace ze
státního rozpočtu ČR ve výši 70%, spolufinancování GLE o.p.s.
Barbora Kopecká, Daniel Houdek, Jan Zapletal, Barbora Salayová,
Tomáš Ryba, Michaela Čapková

Online poradna na www stránkách, telefonická poradna v pondělí
a stře-du 9:00 – 17:00 na čísle +420 272 047 707, webový portál
v 5 jazykových mutacích, spuštění facebookového profilu, šíření
informačních zpráv na www stránkách a facebooku, rozšíření a
aktualizace brožury Ochrana spotřebitele v ČR v českém jazyce.

V roce 2016 jsme za podpory Ministerstva
průmyslu a obchodu pokračovali v realizaci
aktivit ochrany spotřebitele v ČR. Došlo k částečné obměně týmu a optimalizaci a rozšíření
služeb.
Podstatně jsme rozšířili poradenství poskytované spotřebitelům. Výsledkem byl růst počtu
položených online a telefonických dotazů.
Webové stránky jsme rozšířili o sekci „Nejčastěji pokládané otázky“. Navázali jsme se
spolupráci se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí a dalšími organizacemi.
Informační servis jsme roz-šířili o aktuální
informace z databází systémů včas-ného
varování – RAPEX a RASFF.
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O zájmu spotřebitelů svědčí výsledky návštěvnosti webu. Za rok 2016 si naše stránky
zobrazilo více než 52 tisíc spotřebitelů.
Vylepšení v souvislosti s novelizacemi se dočkala naše brožura Ochrana spotřebitele v ČR.
Přidali jsme kapitolu týkající se mimosoudního
řešení sporů, rozšířili jsme kapitolu věnující se
spotřebitelskému úvěru a upravili i další kapitoly. Aktualizované brožury ve všech jazykových mutacích byly v roce 2016 dostupné na
webových stránkách.
Máme radost, že o naše služby je mezi spotřebiteli stále větší zájem.

Projekt v číslech
1560

zodpovězených spotřebitelských 		
dotazů, online dotaz odpovězen prů
měrně za 6,5 dne od položení

52

tisíc spotřebitelů na webu

87

aktualit na facebooku a webových
stránkách

1

nová webová sekce

9

nejčastějších spotřebitelských problé
mů a jejich řešení

23

normostran nového textu do brožury
Ochrana spotřebitele v ČR

5

jazykových verzí aktualizované bro
žury na webu, více než 450 stáhnutí
aktualizované brožury

Finance
Náklady projektu
Osobní náklady

Podpora
MPO 70 %

489 447,00 Kč

Materiální náklady
Externí placené služby
Celkem

Spolufinancování
GLE o.p.s. 30 %

165 705,00 Kč
39,00 Kč

87 825,00 Kč

81 659,00 Kč

577 272,00 Kč

247 403,00 Kč

Celkem
655 152,00 Kč

39,00 Kč

169 484,00 Kč

824 675,00 Kč
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Stop domácímu násilí
Číslo projektu

578

Místo konání

Středočeský kraj

Doba trvání

Finanční podpora
Příjemce grantu

Náklady GLE o.p.s.
Projektový tým

Aktivity projektu

5/2015 - 4/2016

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu
Dejme (ženám šanci, který je financován z Norských fondů
Respondeo, z.s.
96 880,50 Kč

Jitka Nesnídalová, Michaela Čapková, Luděk Hroch a Pavla Klouzalová
kariérové poradenství, příprava metodiky

Partnerství s Respondeem v projektu podporující ženy ohrožené domácím násilím jsme
nakonec prodloužili až do srpna. Kariérové
poradenství nebylo jedinou službou, kterou
projekt nabízel. Respondeo zajišťovalo i sociální poradenství, terapeutická sezení a právní
poradenství. Kariérové poradkyně podporovaly ženy v osamostatnění a vstupu na trh
práce.
V rámci projektu využilo služeb kariérového
poradenství 15 žen, z nichž pouze 4 byly
v době trvání konzultací aktivní na trhu práce
(byly zaměstnané, nebo podnikaly). Svým
postavením na trhu práce klientky spadaly
pod cílovou skupinu žen, se kterou jsme zvyklí
běžně pracovat.
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Stejně tak lze identifikovat i podobné oblasti,
na které se poradenství zamě-řovalo:
• obnova sebedůvěry,
• identifikace silných stránek, a
• podpora při snaze změnit svou situaci.
Rozdíl byl v intenzitě, se kterou se tyto
problémy u klientek v projektu projevovaly.
Vzhledem k obtížné životní situaci, kterou
ženy prochází, jsme se v poradenství setkávali
s podhodnocováním již nabytých zkušeností,
jejich znevažování a z toho pramenící nejistotou.
Problematika pracovního uplatnění je pro
cílovou skupinu žen ohrožených domácím
násilím pouze jednou z mnoha situací, kterou
musí řešit.

Poradenství tak bylo ovlivněno psychikou
ženy, čekáním na soud, řešením bytové situace, fyzickým stavem apod. Nebylo tedy výjimkou, že žena z poradenství odcházela spíše s
žebříčkem priorit. I to však pomohlo klientce
ujasnit si svou situaci a nastavit si jednotlivé
kroky s ohledem na blízkou budoucnost.
Jaká tedy byla témata konzultací?
živtopis: jeho úprava jak po stránce grafické, tak i stylistické,
• příprava na pohovor: jak prezentovat své
silné stránky, co je třeba zjistit před pohovorem a jak se na něj připravit,

•

•

•

•

•

jak a kde hledat práci: velké téma zejména pro klientky hledající nízko kvalifikovanou práci, výjimkou nebylo ani hledání
práce bez přístupu k internetu a počítači
obecně,
komunikační a prezentační dovednosti: toto téma se prolínalo snad každou
konzultací, klíčová je zejména schopnost
„umět prodat své dovednosti“ a to takovou formou, aby ji potenciální zaměstnavatel rozuměl,
identifikace silných stránek: využívali jsme
metod pracovní křivky a mapování životního prostoru s přesahem na pracovní
uplatnění,
příprava podnikatelského záměru.

Finance
Náklady projektu

Grant 90 %

Osobní náklady

72 326,50 Kč

Cestovné

Spolufinancování
GLE o.p.s. 10 %
2 660,00 Kč

Služby
Nepřímé náklady
Celkem

8 025,00 Kč

13 869,00 Kč

80 351,50 Kč

16 529,00 Kč

Celkem
72 326,50 Kč
2 660,00 Kč

21 894,00 Kč

96 880,50 Kč
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Burza filantropie - cesta k propojení

veřejného, soukromého a neziskového sektoru
Spojujeme cesty neziskovek a firem

Číslo projektu

3730056

Místo konání

Středočeský kraj/Benešov

Doba trvání

Finanční podpora
Příjemce grantu

Náklady GLE o.p.s.
Projektový tým
Cílové skupiny

Aktivity projektu

4/2015 - 3/2016

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP
fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz, spolufinancování
GLE o.p.s.
Koalice nevládek Pardubicka, z. s.

146 975,05 Kč, celkové náklady projektu GLE: 514 290,50 Kč
Ludmila Růžičková, Michaela Čapková

neziskové organizace, podnikatelské subjekty, státní správa

přenos know-how Burzy filantropie, tvorba metodiky, semináře pro
NNO, pilotní Burza filantropie, Burza filantropie

Burza filantropie je transparentní nástroj k podpoře projektů neziskových organizací, který zároveň
nabízí setkání zástupců podnikatelského sektoru,
neziskových organizací a veřejné správy.
Jedná se fakticky o „Den D“ neziskových organizací a probíhá podobně, jak jej známe z pořadu
České televize, kde se zajímavé projekty ucházely
o podporu investorů.
V případě Burzy filantropie prezentují neziskové
organizace svůj projekt a ucházejí se o podporu
donátorů z řad podnikatelů a veřejné správy.
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Ve středu 9. března hostil Benešov první středočeskou Burzu filantropie. Ve finále této dobročinné
aktivity se představilo 5 neziskových organizací
z Benešovska, jejichž veřejně prospěšné projekty
podpořili donátoři z řad podnikatelů, firem a zástupců města dary v celkové hodnotě 212 000 Kč.
Burza filantropie byla vyvrcholením projektu, jehož
cílem bylo přenést tuto platformu za hranice Pardubického kraje. Pod vedením Koalice nevládek
Pradubicka jsme úspěšně zrealizovali první Burzu
filantropie ve Středočeském kraji, za podpory
samotného města Benešov a Asociace malých
a středních podniků a živnostníků ČR.

Na Burze filantropie se představily tyto organizace
se svými projekty:

•
•
•
•
•

CERPOS - Finanční gramotnost v praxi
RUAH o.p.s. - Houpací síť nestačí
Rytmus Střední Čechy, o.p.s. - Vaříme s Rytmusem

8





Přihlášených
projektů

Podpořených
organizací

9

212 000 Kč





Donátorů

Poskytnuté
podpory

Spolurádi z.s. - Šatlava se otevírá
Statek Vlčkovice, o.p.s. - Spolu to zvládneme

Finance
Náklady projektu

Grant 90 %

Osobní náklady
Cestovné

Spolufinancování
GLE o.p.s. 10 %

101 927,95 Kč

400,00 Kč

Služby

2 302,00 Kč
8 056,00 Kč

Nepřímé náklady
Celkem
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8 643,15 Kč

25 645,95 Kč

119 027,10 Kč

27 947,95 Kč

Celkem
101 927,95 Kč
2 702,00 Kč

8 056,00 Kč

34 289,10 Kč

146 975,05 Kč

BURZA
FILANTROPIE
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Burza filantropie

jako nástroj rozvoje lokálního sociálního kapitálu
Spojujeme cesty neziskovek a firem
Číslo projektu

CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0003104

Místo konání

Středočeský kraj/Benešov

Doba trvání

Finanční podpora
Příjemce grantu

Partneři projektu
Projektový tým
Cílové skupiny

11/2016 - 10/2018

OP Zaměstnanost, státní rozpočet ČR
Koalice nevládek Pardubicka, z. s.

GLE o.p.s., DialogCB, z.s., KOUS Vysočina, z. s.

Gabriela Bajerová Zezulová, Ludmila Růžičková, Michaela Čapková
neziskové organizace, podnikatelské subjekty, státní správa

Po úspěchu Burzy filantropie v Benešově jsme
se zapojili do přípravy projektu v rámci sociálních inovací. V následujících letech budeme
moci rozšířit Burzu filantropie do dalších dvou
okresů Středočeského kraje.

Náklady

Na podzim jsme začali připravovat druhý ročník Burzy filantropie v Benešově.

Celkem

BURZA
FILANTROPIE
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Osobní náklady

Částka

40 538,00 Kč

Materiální náklady

11 691,00 Kč

Nepřímé náklady

3 035,00 Kč
55 264,00 Kč

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Cesta k práci

sociálně vyloučených občanů Benešovska
Číslo projektu

CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0003104

Místo konání

Středočeský kraj/Benešov

Doba trvání

Finanční podpora
Příjemce grantu
Projektový tým
Cílové skupiny

11/2016 - 10/2018

OP Zaměstnanost, státní rozpočet ČR

CERPOS, dům na půl cesty v Benešově
Jana Šperglová, Michaela Čapková
Mladí lidé do 25 let

Od listopadu se mladí lidé bez práce mohou
zapojit do projektu Cesta k práci, který jim
pomůže získat dovednosti potřebné k získání
zaměstnání. S bezplatnou podporou terénních
pracovnic, personalistky, kariérové poradkyně
i autoškoly si mohou doplnit kvalifikaci a obdržet řidičský průkaz skupiny B.

Náklady

Částka

Osobní náklady

40 200,00 Kč

Materiální náklady

12 000,00 Kč

Nepřímé náklady

1 557,58 Kč

Celkem

53 757,58 Kč

Cílem projektu podporovaného městem Benešov je podpořit tuto zranitelnou skupinu při
vstupu na trh práce a pomoci jim získat pozitivní zkušenost s pracovním uplatněním.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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Profesionalizace GLE o.p.s.
Číslo projektu

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002104

Cílové skupiny

Zaměstnanci GLE o.p.s.

Doba trvání

Finanční podpora

10/2016 - 3/2018

OP Zaměstnanost, státní rozpočet ČR

Od října 2016 realizujeme v organizaci projekt
Profesionalizace GLE o.p.s. Cílem je podpořit
naši neziskovou organizaci v rozvoji zejména
těchto oblastí: strategické plánování, projektové
řízení, řízení lidských zdrojů, PR a marketing
a zajištění vícezdrojového financování.
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Náklady

Osobní náklady

Částka

54 310,00 Kč

Materiální náklady

2 443,68 Kč

Nepřímé náklady

9 774,74 Kč

Celkem

66 528,42 Kč

Hospodaření organizace
V první polovině roku 2016 jsme se soustředili na zdárné ukončení projektů z předešlého roku. Vyvrcholením byla v březnu první Burza filantropie v Benešově, kterou jsme úspěšně zakončili projekt
v partnerství s Koalicí nevládek Pardubicka. Úspěšně skončil i projekt s partnerskou organizací Respondeo. Spolupráci jsme nakonec prodloužili až do srpna. Pro naše kariérové poradkyně to byla velmi
cenná zkušenost, která nám přinesla nové podněty k zamyšlení a rozvoji kariérového poradenství.
V oblasti zajištění vlastních zdrojů jaro již tradičně patřilo spotřebitelským seminářům. Témata Jak
správně řešit reklamace a Internetové obchody jsme nově rozšířili i o Mimosoudní řešení sporů. Další
změnou byl i seminář realizovaný na podzim v Praze. Spolufinancování projektů jsme zajišťovali prodejem seminářů s podnikatelskou tematikou. Na podzim jsme měli příležitost realizovat čtyři semináře pro
Centrum na podporu integrace cizinců v Libereckém kraji.
Podporu jsme získali od Nadace Neziskovky.cz, která nám přispěla na účast
naší fundraiserky na CEE Fundraising Conference v Bratislavě. Konference pro
nás byla velmi úspěšná kromě mnoha nových podnětů, které jsme na konferenci získali, jsme potkali i naši novou kolegyni, která s námi realizuje Burzu
filantropie.
Období prázdnin nakonec moc prázdninové nebylo a patřilo přípravě nových
projektů. Naše zkušenosti se ale zúročili a od října jsme mohli zahájit projekt
na profesionalizaci a v listopadu jsme rozjížděli hned další dva partnerské
projekty. Rok 2016 nakonec skončil v mírné ztrátě, kterou jsme schopni pokrýt
z rezerv minulých let. Máme nicméně rozjety tři nové projekty a v únoru
přibyde další. Výhledově jsme na dva roky zajištěni a můžeme se věnovat
rozvoji organizace i našeho týmu.
Po rozvahovém dni nenastaly žádné skutečnosti, které jsou významné pro naplnění účelu výroční
zprávy. Vzhledem k charakteru organizace nerealizujeme aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. Organizace nemá akcie či podíly. V oblasti ochrany životního prostředí všichni zaměstnanci třídí odpad a jsou
přednostně využívány prostředky hromadné dopravy. Zaměstnankyním jsou nabízeny flexibilní pracovní
úvazky tak, aby mohlo dojít ke sladění práce a rodiny. Organizace nemá pobočku či část závodu v zahraničí. Organizace nemá založeny fondy. Stav majetku a závazků je patrný z účetní závěrky.
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Náklady
Spotřebitelské poradenství, MPO

824 675,00 Kč

Burza filantropie, FNNO, OPZ

202 239,05 Kč

Cesta k práci, OPZ

53 757,58 Kč

Profesionalizace, OPZ

66 528,42 Kč

Stop domácímu násilí, OSF

96 880,50 Kč

Režijní náklady
Celkem

132 090,93 Kč
1 376 171,48 Kč

Výnosy
Operační program Zaměstnanost, OPZ
Grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska
v rámci EHP fondů, FNNO

99 162,26 Kč

Nadace Open Society Fund Praha, OSF

125 510,20 Kč

Ministerstvo průmyslu a obchodu, MPO

577 272,00 Kč

Tržby z prodeje služeb

283 971,89 Kč

Celkem

16

175 550,00 Kč

1 261 466,35 Kč

Účetní závěrka a výrok auditora

17

Účetní závěrka
Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ROZVAHA
v plném rozsahu

GLE o.p.s.
Tyršova 1832/7
Praha 2
120 00

ke dni 31.12.2016
( v celých tisících Kč )
IČO

Účetní jednotka doručí:

1 x příslušnému fin. orgánu

28204409

Označení

AKTIVA

a

b

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období
c

1

Označení

AKTIVA

a

b

B.

Krátkodobý majetek celkem

B. I.

Zásoby celkem

Stav k posled. dni
účetního období

B. I. 1.

Materiál na skladě

B. I. 2.

Materiál na cestě

2

B. I. 3.

Nedokončená výroba

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období
c
Součet B.I. až B.IV.

41

Součet B.I.1. až B.I.9.

51

(112)

42

(119)

43

(121)

44

Součet A.I. až A.IV.

1

B. I. 4.

Polotovary vlastní výroby

(122)

45

Součet A.I.1. až A.I.7.

9

B. I. 5.

Výrobky

(123)

46

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

(012)

2

B. I. 6.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

(124)

47

Software

(013)

3

B. I. 7.

Zboží na skladě a v prodejnách

(132)

48

A. I. 3.

Ocenitelná práva

(014)

4

B. I. 8.

Zboží na cestě

(139)

49

A. I. 4.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

(018)

5

B. I. 9.

Poskytnuté zálohy na zásoby

(314)

50

A. I. 5.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

(019)

6

B. II.

Pohledávky celkem

A. I. 6.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

(041)

7

B. II. 1.

A. I. 7.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

(051)

8

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

Součet A.II.1. až A.II.10.

20

A. II. 1.

Pozemky

(031)

10

A. II. 2.

Umělecká díla, předměty a sbírky

(032)

11

A. II. 3.

Stavby

(021)

A. II. 4.

Hmotné movité věci a jejich soubory

A. II. 5.

Pěstitelské celky trvalých porostů

A. II. 6.

A.

Dlouhodobý majetek celkem

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

A. I. 1.
A. I. 2.

1

2
851

1 862

125

Součet B.II.1. až B.II.19.

71

22

Odběratelé

(311)

52

5

B. II. 2.

Směnky k inkasu

(312)

53

B. II. 3.

Pohledávky za eskontované cenné papíry

(313)

54

B. II. 4.

Poskytnuté provozní zálohy

(314)

55

B. II. 5.

Ostatní pohledávky

(315)

56

12

B. II. 6.

Pohledávky za zaměstnanci

(335)

57

(022)

13

B. II. 7.

Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění

(336)

58

(025)

14

B. II. 8.

Daň z příjmů

(341)

59

Dospělá zvířata a jejich skupiny

(026)

15

B. II. 9.

Ostatní přímé daně

(342)

60

A. II. 7.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

(028)

16

A. II. 8.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

(029)

17

B. II. 10.

Daň z přidané hodnoty

(343)

61

A. II. 9.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

(042)

18

B. II. 11.

Ostatní daně a poplatky

(345)

62

A. II. 10.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

(052)

19

B. II. 12.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

(346)

63

A. III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

Součet A.III.1. až A.III.6.

28

B. II. 13.

Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků

(348)

64

A. III. 1.

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

(061)

21

B. II. 14.

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti

(358)

65

A. III. 2.

Podíly - podstatný vliv

(062)

22

B. II. 15.

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí

(373)

66

A. III. 3.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

(063)

23

B. II. 16.

Pohledávky z vydaných dluhopisů

(375)

67

A. III. 4.

Zápůjčky organizačním složkám

(066)

24

B. II. 17.

Jiné pohledávky

(378)

68

A. III. 5.

Ostatní dlouhodobé zápůjčky

(067)

25

B. II. 18.

Dohadné účty aktivní

(388)

69

A. III. 6.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

(069)

26

B. II. 19.

Opravná položka k pohledávkám

(391)

70

A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

A. IV. 1.

1

16

16
109

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

Součet B.III.1. až B.III.7.

80

829

B. III. 1.

Peněžní prostředky v pokladně

(211)

72

6

4

B. III. 2.

Ceniny

(213)

73

B. III. 3.

Peněžní prostředky na účtech

(221)

74

823

1 703

B. III. 4.

Majetkové cenné papíry k obchodování

(251)

75

B. III. 5.

Dluhové cenné papíry k obchodování

(253)

76

B. III. 6.

Ostatní cenné papíry

(256)

77

B. III. 7.

Peníze na cestě

(261)

79

35

B. IV.

Jiná aktiva celkem

36

B. IV. 1.

(086)

37

B. IV. 2.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

(088)

38

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

(089)

39

Součet A.IV.1. až A.IV.11.

40

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

(072)

29

A. IV. 2.

Oprávky k softwaru

(073)

30

A. IV. 3.

Oprávky k ocenitelným právům

(074)

31

A. IV. 4.

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

(078)

32

A. IV. 5.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

(079)

33

A. IV. 6.

Oprávky ke stavbám

(081)

34

A. IV. 7.
A. IV. 8.

Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem
a souborům hmotných movitých věcí
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

(082)
(085)

A. IV. 9.

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

A. IV. 10.
A. IV. 11.

18

Stav k posled. dni
účetního období

Součet B.IV.1. až B.IV.2.

84

Náklady příštích období

(381)

81

Příjmy příštích období

(385)

82

Součet A. až B.

85

Aktiva celkem

1 707

30
30
851

1 862

Označení

PASIVA

a

b

A.

Vlastní zdroje celkem

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období
c
Součet A.I. až A.II.

86

3

Stav k posled. dni
účetního období

Označení

PASIVA

4

a

b

485

370

A. I.

Jmění celkem

Součet A.I.1. až A.I.3.

90

168

168

A. I. 1.

Vlastní jmění

(901)

87

10

10

A. I. 2.

Fondy

(911)

88

158

158

A. I. 3.

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

(921)

89

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

Součet A.II.1 až A.II.3.

94

317

202

A. II. 1.

Účet výsledku hospodaření

(963)

91

x

-115

A. II. 2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

(931)

92

-135

A. II. 3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

(932)

93

452

317

B.

Cizí zdroje celkem

Součet B.I. až B.IV.

95

366

1 492

B. I.

Rezervy celkem

B. I. 1.

Rezervy

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem

B. II. 1.

Dlouhodobé úvěry

(951)

B. II. 2.

Vydané dluhopisy

(953)

99

B. II. 3.

Závazky z pronájmu

(954)

100

B. II. 4.

Přijaté dlouhodobé zálohy

(955)

101

B. II. 5.

Dlouhodobé směnky k úhradě

(958)

102

B. II. 6.

Dohadné účty pasivní

(389)

103

B. II. 7.

Ostatní dlouhodobé závazky

(959)

104

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

Součet B.III.1. až B.III.23.

129

347

114

B. III. 1.

Dodavatelé

(321)

106

B. III. 2.

Směnky k úhradě

(322)

107

B. III. 3.

Přijaté zálohy

(324)

108

B. III. 4.

Ostatní závazky

(325)

109

B. III. 5.

Zaměstnanci

(331)

110

73

73

B. III. 6.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

(333)

111

B. III. 7.

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění

(336)

112

31

25

B. III. 8.

Daň z příjmů

(341)

113

B. III. 9.

Ostatní přímé daně

(342)

114

9

10

B. III. 10.

Daň z přidané hodnoty

(343)

115

B. III. 11.

Hodnota B.I.1.

97

(941)

96

Součet B.II.1. až B.II.7.

105

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období
c

4

B. IV.

Jiná pasiva celkem

Součet B.IV.1. až B.IV.2.

133

19

B. IV. 1.

Výdaje příštích období

(383)

130

19

B. IV. 2.

Výnosy příštích období

(384)

131

Součet A. až B.

134

Pasiva celkem

Stav k posled. dni
účetního období

3

1 378
33
1 345

851

1 862

x

98

Ostatní daně a poplatky

(345)

116

B. III. 12.

Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu

(346)

117

B. III. 13.

Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků

(348)

118

B. III. 14.

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

(367)

119

B. III. 15.

Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti

(368)

120

B. III. 16.

Závazky z pevných termínových operací a opcí

(373)

121

B. III. 17.

Jiné závazky

(379)

122

B. III. 18.

Krátkodobé úvěry

(231)

123

B. III. 19.

Eskontní úvěry

(232)

124

B. III. 20.

Vydané krátkodobé dluhopisy

(241)

125

B. III. 21.

Vlastní dluhopisy

(255)

126

B. III. 22.

Dohadné účty pasivní

(389)

127

B. III. 23.

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

(249)

128

212

Sestaveno dne:

22

23.03.2017

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

6

Právní forma účetní jednotky

Předmět podnikání

Pozn.:

o.p.s.

19

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu

Označení

( v celých tisících Kč )

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu
orgánu

Označení

28204409

Číslo
řádku

Hodnota A.VIII.29.

Daň z příjmů

A. VIII. 29. Daň z příjmů

GLE o.p.s.
Tyršova 1832/7
Praha 2
120 00

IČO

TEXT

A. VIII.

Název a sídlo účetní jednotky

ke dni 31.12.2016

Číslo
řádku

TEXT

Výnosy

B. I.

Provozní dotace

B. I. 1.

Provozní dotace

Součet A.I. až A.VIII.

1 376

B. II.

Přijaté příspěvky

Hodnota B.I.1.

41

977

977

42

977

Součet B.II.2. až B.II.4.

977

284

284

43

Celkem

B. II. 2.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

44

5

6

7

B. II. 3.

Přijaté příspěvky (dary)

45

B. II. 4.

Přijaté členské příspěvky

46
47

Náklady

A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

2

374

374

B. III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

A. I. 1.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

3

64

64

A. I. 2.

Prodané zboží

4

B. IV.

Ostatní výnosy

A. I. 3.

Opravy a udržování

5

A. I. 4.

Náklady na cestovné

6

14

14

B. IV. 6.

Platby za odepsané pohledávky

50

A. I. 5.

Náklady na reprezentaci

7

B. IV. 7.

Výnosové úroky

51

A. I. 6.

Ostatní služby

B. IV. 8.

Kursové zisky

52

A. II.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

53

A. II. 7.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

10

A. II. 8.

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

11

A. II. 9.

Aktivace dlouhodobého majetku

12

A. III.

Osobní náklady

A. III. 10.

Mzdové náklady

A. III. 11.

Zákonné sociální pojištění

A. III. 12.

Ostatní sociální pojištění

16

A. III. 13.

Zákonné sociální náklady

17

A. III. 14.

Ostatní sociální náklady

18

A. IV.

Daně a poplatky

A. IV. 15.

Daně a poplatky

A. V.

Ostatní náklady

A. V. 16.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

22

A. V. 17.

Odpis nedobytné pohledávky

23

A. V. 18.

Nákladové úroky

24

A. V. 19.

Kursové ztráty

25

A. V. 20.

Dary

26

A. V. 21.

Manka a škody

27

A. V. 22.

Jiné ostatní náklady

28

A. VI.

29

A. VI. 23.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a
Součet A.VI.23. až A.VI.27.
opravných položek
Odpisy dlouhodobého majetku

30

A. VI. 24.

Prodaný dlouhodobý majetek

31

A. VI. 25.

Prodané cenné papíry a podíly

32

A. VI. 26.

Prodaný materiál

A. VI. 27.

Tvorba a použití rezerv a opravných položek

A. VII.

Poskytnuté příspěvky

8
Součet A.II.7. až A.II.9.

Součet A.III.10. až A.III.14.

Hodnota A.IV.15.

Součet A.V.16. až A.V.22.

20

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

B. IV. 9.

Zúčtování fondů

B. IV. 10.

Jiné ostatní výnosy

B. V.

Tržby z prodeje majetku

B. V. 11.

48
49

54
Součet B.V.11. až B.V.15.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

55
56

B. V. 12.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

57

B. V. 13.

Tržby z prodeje materiálu

58

980

980

14

795

795

B. V. 14.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

59

15

179

179

B. V. 15.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

60

6

6

19

5

5

20

5

5

21

17

17

17

17

34

A. VII. 28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi
organizačními složkami

296

Součet B.IV.5. až B.IV.10.

13

33

Hodnota A.VII.28.

296

9

35
36

7

1 376

39

Hospodářská

B. IV. 5.

6

40

B.

A.

Součet A.I.1. až A.I.6.

Celkem

5

37

Hlavní

1

Hospodářská

38

Náklady celkem

Činnosti

Činnosti
Hlavní

Výnosy celkem

Součet B.I. až B.V.

61

1 261

1 261

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)

62

-115

-115

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

ř. 62 - ř. 37

63

-115

-115

Sestaveno dne:

23.03.2017

Právní forma účetní jednotky

o.p.s.

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Předmět podnikání

Pozn.:

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2016
GLE o.p.s.

Aplikace obecných účetních zásad: dle zákona o účetnictví v platném znění
Způsoby oceňování: dlouhodobý majetek v pořizovacích cenách, zásoby v pořizovacích
cenách (cena pořízení a doprava), finanční investice v pořizovacích cenách
Způsoby odpisování: účetní jednotka provádí u dlouhodobého hmotného majetku odpisy dle
odpisového plánu podle stanovené doby použitelnosti.

Rozvahový den nebo okamžik, k němuž se účetní
závěrka sestavuje

31. 12. 2016

Způsob stanovení oprávek k majetku: součet dosavadních odpisů.

Účetní období

1. 1. 2016 - 31. 12. 2016

Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků: Účetní jednotka nepoužila v uplynulém
zdaňovacím období přepočet na reálnou hodnotu majetku a závazků.

a) Základní údaje

Způsob tvorby a výše opravných položek: nebyly tvořeny

Název

GLE o.p.s.

Způsob tvorby a výše rezerv: nebyly tvořeny

Sídlo

Tyršova 1832/7, 120 00 Praha 2

IČ

28204409

Odchylky od účetních metod s uvedením vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci
a výsledek hospodaření: Není náplň.

Právní forma

Obecně prospěšná společnost

Hlavní předmět činnosti (poslání)

Zejména se jedná o poskytování výcvikových kurzů a
školení, poradenské služby a příprava a řízení projektů.

d) Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení
účetní závěrky:

Hospodářská činnost

-

Žádné změny nenastaly.

Ostatní činnosti

-

Statutární orgány

Ředitel

e) Způsoby oceňování aktiv a závazků

Organizační složky s vlastní právní subjektivitou

-

Aktiva a závazky jsou oceňovány v souladu s § 25 zákona o účetnictví.

b) Zakladatelé, zřizovatelé
První zakladatel GREATER LONDON ENTERPRISE LIMITED, se sídlem Saint Martins
House, 210-212 Chapeltown Road, Leeds, West Yorkshire LS7 HZ dne 30. 8. 2013 převedl
zakladatelská práva na nového zakladatele. Zakladatelem se stala: Hana Galiová, dat.
nar. 28. 4. 1978, bytem Votočkova 496, 412 01 Litoměřice. Zapsáno v OR 4. září 2013.
V průběhu roku 2014 byla převedena zakladatelská práva na paní Michaelu Čapkovou, dat.
nar. 20. 5. 1983, bytem Eledrova 706/44, Praha 8. Zapsáno v OR 3. 5. 2014.
Původní zakladatel vložil do společnosti peněžitý vklad ve výši 10 000,00 Kč (slovy: deset
tisíc korun českých). Tento vklad byl splacen zakladatelem na bankovní účet společnosti do
30 (třiceti) dnů od vzniku společnosti.
c) Obecné účetní informace
Účetní období: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016
Používané účetní metody: účetní jednotka účtuje v souladu se zákonem o účetnictví v platném
znění a Českých účetních standardů pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem
činnosti není podnikání

f) Účetní jednotky, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím třetí osoby
jednající jejím jménem a na její účet drží podíl
Není náplň.
g) přehled splatných závazků SSZ, ZP a FÚ
druh závazku

Kč

datum vzniku

datum splatnosti

pojistné na sociální zabezpečení
a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti

0,00

-

-

veřejné zdravotní pojištění

0,00

-

-

daňový nedoplatek u místně
příslušného finančního úřadu

0,00

-

-

h,i) Majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy, podobné cenné papíry
nebo práva
Není náplň.

Způsob zpracování účetních záznamů: pomocí výpočetní techniky
Způsob a místo úschovy účetních záznamů: archiv GLE o.p.s. v sídle společnosti

2

21

q) Rozsah, ve kterém byl výpočet zisku nebo ztráty ovlivněn způsoby oceňování
finančního majetku v průběhu účetního období nebo bezprostředně předcházejícího
účetního období.

j) Dlužené částky, které vznikly v průběhu účetního období
Nejsou.

Nebyl ovlivněn.

k) Výše finančních nebo jiných závazků, které nejsou obsaženy v rozvaze (bilanci)
Nejsou.

r) Způsob zjištění základu daně z příjmů:
Použité daňové úlevy: § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb.

l) Výsledek hospodaření
v tis. Kč

výsledek hospodaření

-115

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti

0

Výsledek hospodaření pro účely daně z příjmů

0

m) Informace o průměrném evidenčním přepočteném počtu zaměstnanců
položka

zaměstnanci celkem
4

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců
Mzdové náklady

795

Zákonné sociální pojištění

179

Ostatní sociální pojištění

0

Zákonné sociální náklady

6

Ostatní sociální náklady

0

Osobní náklady celkem

980

Způsob užití prostředků v běžném účetním období, které byly získány z daňových úlev
v předcházejících zdaňovacích obdobích (§ 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb.):
2016

2015

2014

výše daňové úlevy

Rok

0

0

96000

výše využití daňové
úlevy

-

96000

-

způsob využití daňové
úlevy

-

Úhrada nákladů
střediska GLE15-1

-

výše nevyužité daňové
úlevy

0

0

96000

s) Rozdíl mezi daňovou povinností připadající na běžné nebo minulé účetní období a již
zaplacenou daní v těchto účetních obdobích
Účetní jednotka neměla v minulém ani v běžném zdaňovacím období daňovou povinnost.
t) Významné položky Rozvahy (Bilance) nebo Výkazu zisku a ztráty

n) Odměny a funkční požitky za účetní období členům statutárních, kontrolních nebo
jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou.

Veškeré významné položky jsou uvedeny na příslušných řádcích v rozvaze a výkazu zisku
a ztráty a nepotřebují zvláštní komentář.

Nebyly vyplaceny.

Další informace o významných položkách, které jsou ve výkazech zahrnuty nebo
kompenzovány s jinými položkami a ve výkazech nejsou samostatně vykázány:

o) Účasti členů statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky určených
statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou a jejich rodinných příslušníků
v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období smlouvy nebo
jiné smluvní vztahy.

Dlouhodobé bankovní úvěry

Nebyly.

Není náplň.
Přijaté dotace na provozní účely nebo na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků nebo ze státních
fondů

p) Zálohy a úvěry (popřípadě závazky přijaté na jejich účet jako určitý druh záruky)
poskytnuté členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem,
stanovami nebo jinou zřizovací listinou

poskytovatel

účel dotace

výše
dotace
v tis. Kč

Nebyly.

Ministerstvo průmyslu a
obchodu

Poradenství

610

3

22

4

zdroj dotace

Rozpočet ministerstva

Ministerstvo práce a
sociálních věcí

Poradenství

1.412

Respondeo

Poradenství

186

Rozpočet ministerstva

u) Přijaté a poskytnuté dary
Přijaté dary – významné částky (nad 50tis. Kč)
Částka v tis. Kč

dárce

Poskytnuté dary – významné částky
Není náplň.
v) Veřejné sbírky
veřejná sbírka

účel

vybraná částka

-

-

-

w) Vypořádání výsledku hospodaření z předcházejícího účetního období
Částka v tis. Kč

položka
Výsledek hospodaření ( + zisk, - ztráta)

-135

Tvorba (+) nebo čerpání (-) fondů
-135

Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let

0

Tvorba (+) nebo úhrada (-) neuhrazené ztráty minulých let

Razítko:

Podpis osoby odpovědné za
sestavení:

Podpis odpovědné
osoby:

Okamžik
sestavení:
3. 03. 2017

Telefon: 251 554 245
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Výrok auditora

24

25

26

Unlock Your Potential

