Pobočka Diakonie Církve bratrské v Berouně
Zborovské nábřeží 221/9, 266 01 Beroun – Závodí
IČ: 02466775

„Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi, a bez soucitu se od něho odvrátí –
jak v něm může zůstávat Boží láska? Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým
činem“. Bible, 1. Janova, kap. 3 verš 17-18
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ÚVODNÍ SLOVO
Úvodní slovo
Vazění,
pri ohlědnutí za lonskym rokěm mě napada několik věčí, zě ktěryčh mam radost a za něz jsěm
vděčna.
Na prvním místě jsou to vsěčhny ty konkrětní a praktičkě kroky, ktěrě kliěntum pomahají vyjít z
dluhově pasti něbo alěspon odlěhčí jějičh dluhově brěměno.
Těsí mě, zě sě mění vnímaní problěmatiky zadluzění a vyčhazí na světlo, zě vina nění jěn na
straně „nězodpovědnyčh“ a finančně něgramotnyčh dluzníku, alě i statu, ktěry trh s pujčkami
dlouho něrěguloval a dopustil ličhvarskě praktiky. Vítam změny insolvěnčního zakona učinně od
čěrvna lětosního roku, ktěrě umozní oddluzění větsímu pročěntu běznadějně prědluzěnyčh.
Jsěm vděčna za projěkt potravinově a matěrialní pomoči, do ktěrěho jě Pobočka zapojěna,
protozě vyrazně pomaha zlěpsit zivotní podmínky kliěntu.
Vazímě si duvěry Vas vsěčh, ktěrí jstě sě na nas obratili, a doufamě, zě navstěva dluhově poradny
pro Vas byla jědním zě zasadníčh kroku na čěstě z dluhově pasti.

V Běrouně dně 25. května 2019

Mgr. Mariě Věsěla
vědoučí dluhově poradny
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ZPRÁVA O ČINNOSTI
Zprava o činnosti
Nadalě jsmě sě věnovali nasí hlavní činnosti, a to provozovaní dluhověho poraděnství. Sluzbu
poskytujěmě na dvou místěčh, a to v Běrouně na adrěsě Pod Kaplankou 483 a v Prazě, vě
sborověm domě Církvě bratrskě, Vrazova 62/4, Praha 5. V ročě 2018 nas kontaktovalo čělkěm
183 kliěntu, z toho 121 v Běrouně a 62 na Smíčhově.
V dubnu 2018 byla Poboččě Diakoniě Církvě bratrskě v Běrouně udělěna Ministěrstvěm
spravědlnosti CR akrěditačě pro poskytovaní sluzěb v oblasti oddluzění pod iděntifikačním
číslěm AO-016-2018.
Jako v prědčhozíčh lětěčh jsmě byli zapojěni do Projěktu potravinově a matěrialní pomoči
nějčhudsím osobam, ktěry jě finančovan z prostrědku Fondu ěvropskě pomoči nějčhudsím
osobam a statního rozpočtu CR. Potrěbnym z rad nasičh kliěntu jsmě zdarma rozdavali zakladní
potraviny a hygiěničkě potrěby. V ročě 2018 jsmě takto čělkěm podporili 43 osob.
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ORGÁNY A ZAMĚSTNANCI
Organy a zaměstnanči
Vědoučí pobočky (statutarní organ)
Mgr. Mariě Věsěla.

Spravní vybor:
Pavěl Bartosěk
Jana Valěsova
Pětr Kolman
Mariě Věsěla

Zaměstnanči:
Mgr. Mariě Věsěla

Účětničtví vědla Dana Pavělkova.
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FINANČNÍ ZPRÁVA
Finanční zprava
Přehled o peněžních příjmech a výdajích za rok 2018 v Kč
Výdaje
Matěrial

Příjmy
1 351,00 Príspěvěk na činnost od
Církvě bratrskě v Prazě 5
21 343,00 Dary
306 261,00 Dotačě od města
101 529,00 Úroky
5 988,00
436 472,00 Celkem

Sluzby
Mzdy
Zakonně pojistění
Ostatní vydajě
Celkem

Příjmy (výnosy) podle zdrojů za rok 2018
Príspěvěk na činnost od Církvě bratrskě v Prazě 5
Dary
Dotačě od města
Úroky
Celkem

240 000,00
240 000,00
30 000,00
8,53
510 008,53

240 000,00
240 000,00
30 000,00
8,53
510 008,53

Výdaje (náklady) vynaložené za rok 2018
Pro plnění obecně prospěšných služeb
Sluzby
Mzdy
Zakonně pojistění
Ostatní vydajě bank. popl.
Celkem
Na vlastní činnost a správu
Matěrial
Sluzby
Ostatní vydajě
Celkem

9 310,00
306 261,00
101 529,00
486,00
417 586,00

1 351,00
12 033,00
5 502,00
18 886,00

Stav a pohyb majetku v roce 2018
Počatěční stav drobněho majětku
Nakup drobněho hmotněho majětku
Koněčny stav drobněho majětku

Stav peněz k 1. 1. 2018
Příjmy celkem
Výdaje celkem
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27 612,09
510 008,53
-436 472,00

13 017,00
0,00
13 017,00

Pokladna
1 103

BÚ
100 045,6

Celkem
101 148,62

Rozdíl
0,00

FINANČNÍ ZPRÁVA
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FINANČNÍ ZPRÁVA
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FINANČNÍ ZPRÁVA
Příloha k účetní závěrce podle § 29 a 30 vyhlášky 504/2002 Sb.
Pobočka Diakonie Církve bratrské v Berouně
Zborovské nábřeží 221/9
266 01 Beroun
IČO: 02466775
právní forma:
činnost:
datum vzniku:
evidence:
statutární zástupce:
zřizovatel:

čírkěvní organizačě
činnosti nabozěnskyčh organizačí
1. 1. 2014
Rějstrík ěvidovanyčh pravničkyčh osob věděny Ministěrstvěm kultury
Císlo ěviděnčě: 4-088/2013-59499
Mariě Věsěla – vědoučí
Církěv bratrska, Soukěnička 1193/15, 110 00 Praha 1-Nově Město
ICO: 00445215

rozvahovy děn:
datum sěstavění prílohy:
učětní období:

31. 12. 2018
11. 3. 2019
kalěndarní rok

Činnosti účetní jednotky
Hlavní činností učětní jědnotky jě poskytovaní sluzěb dluhověho a finančního poraděnství osobam, ktěrě
sě očitnou v tízivě zivotní situači. Účětní jědnotka ma za učětní období 2018 pouzě hlavní činnost.
Vedení účetnictví, účetní metody
Účětní jědnotka sě vě vykazovaněm období nijak něodčhylila od učětníčh mětod podlě § 7 odst. 5) zakona.
Účětní jědnotka vědě učětničtví, ktěrě jě zpračovavano v programu Profěsional (Ing. Pavěl Mačěk).
Účětní jědnotka k datu učětní zavěrky 31. 12. 2018 něvlastní dlouhodoby majětěk, ktěry by byl učětně
oděpisovan.
Od rozvahověho dně do dně sěstavění učětní zavěrky nědoslo k zadnym vyznamnym udalostěm.
Účětní jědnotka něměla běhěm učětního období zadně pohlědavky, zavazky ani finanční prostrědky v čizí
měně.
Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
Vysě splatnyčh zavazku pojistněho na sočialní zabězpěčění a príspěvku na statní politiku zaměstnanosti:
7 431,- Kč
Vysě splatnyčh zavazku na věrějně zdravotní pojistění:
3 185,- Kč
Evidovaně nědoplatky u místně príslusněho finančního uradu:
2 685,- Kč
Vysě uvěděně zavazky vznikly za období prosiněč 2018 a byly zaplačěny v radněm těrmínu splatnosti
v lědnu 2019.
V ročě 2018 obdrzěla učětní jědnotka dotači na aktivity v sočialně-zdravotní oblasti vě vysi 30 000,00 Kč
od města Běroun, smlouva ěviděnční číslo 0128/2018/DOT/SVZ. Z dotačě byla hrazěna odměna vědoučí
za duběn a čast května 2018.
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FINANČNÍ ZPRÁVA
V ročě 2018 obdrzěla učětní jědnotka dary na činnost vě vysi 480 000,00 Kč. Castku 240 000,00 Kč poskytl
Sbor Církvě bratrskě v Prazě 5. Zbyla častka jě od drobnyčh darču fyzičkyčh osob a od pravničkyčh osob.
Vyslěděk hospodarění roku 2018 vě vysi 72 tis. Kč jě v čělě vysi dosazěn v hlavní činnosti. Něočěkavaně
vysoky zisk jě duslědkěm vyjiměčně vysokyčh daru poskytnutyčh na činnost učětní jědnotky.
Vyslěděk hospodarění roku 2017 vě vysi -78 tis. Kč byl prěvěděn do něuhrazěně ztraty.
V učětním období zaměstnavala učětní jědnotka jědnoho zaměstnančě v pračovním poměru.
Prěpočtěny počět zaměstnanču: 0,75
Osobní naklady včětně povinněho pojistněho plačěněho zaměstnavatělěm: 401 993,- Kč
Odměny člěnum statutarníčh organu: 0,- Kč
Pri zjistění zakladu daně z príjmu pravničkyčh osob vyčhazí učětní jědnotka z vyslědku hospodarění,
ktěry upravujě v souladu sě zněním zakona č. 586/1992 Sb., o daníčh z príjmu. Účětní jědnotka v prípadě
dosazění zdanitělnyčh príjmu uplatnujě v souladu s § 20 odst. 7) zakona č. 586/1992 Sb., o daníčh
z príjmu, polozku snizujíčí zaklad daně pro věrějně prospěsně poplatníky.
V Prazě dně 11. 3. 2019
Razítko a podpisovy zaznam:

…...............................................
Mariě Věsěla
statutarní zastupčě – vědoučí
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KONTAKTNÍ INFORMACE
Kontaktní informačě
Pobočka Diakoniě Církvě bratrskě v Běrouně
sě sídlěm Zborovskě nabrězí 221/9, 266 01 Běroun – Zavodí, IC: 024667
číslo učtu: 263456261/0300
Pobočka jě rěgistrovana u Ministěrstva kultury CR pod č.4-088/2013-59499 jako učělově
zarízění čírkvě dlě zak. č. 3/2002 Sb., zakon o čírkvíčh a nabozěnskyčh spolěčnostěčh.

Poradna Beroun

Poradna Praha

www.dluhovaporadnaběroun.čz

www.dluhovaporadnapraha.čz

kančělar:

kančělar:

Pod Kaplankou 483
266 01 Běroun

Vrazova 62/4
150 00 Praha 5

otevírací doba

otevírací doba

pondělí:

8.30 – 15.00

čtvrtěk:

strěda:

8.30 – 15.00

kontaktní osoba:
Mgr. Mariě Věsěla
těl. 736 423 200
poradnaběroun@sěznam.čz
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9.00 – 15.00

PODĚKOVÁNÍ
Poděkovaní
Děkuji vsěm, ktěrí nas v ročě 2018 podporovali, zějměna Sboru Církvě bratrskě v Prazě 5 a jěho
běrounskě staniči, Městu Běroun a vsěm darčum a prispěvatělum.
Běz očhoty a stědrosti Vas vsěčh byčhom sluzbu potrěbnym němohli poskytovat.
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