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KONTAKTY

sídlo a kontaktní adresa: Divadelní
Mobil +420 777 873 41-6

Email: info@aops.cz
Web:www.aops.cz
lČo:o1889117
Lrsta ucru:

2300528236/20L0
2300512605120Lp
Vedená U F|o banka, a'5.

16,737 01' český Těšín

KDO JSME?

Asociace obecně prospěšných společností, o.p.s. je nově vzniklou organizací, která vznik|a Za účelem

zÚročení získaného v konání prospěšného. Jedním z h|avních cílů společnostije pomáhat

znevýhodněným osobám a subjektům v zařazování do pracovního procesu, V nastartovnánípracovní

aktivity, V rozoji podnikateIských, nebo neziskových aktivit. Dalším cÍIem je vzdělávánísociálně

vyloučenýchosob, či osob s rizikem sociálního VYloučení, zejména zdravotně postiže nýc h.Všec h ny

naše činnosti sledují snižovánínezaměstnanosti V regionu působnosti a udrŽitelný rozvoj regionu, Ve

ktérém působíme.

PosKYToVANÉ sLUŽBY V r' 2013

Za účelem vyjmenovaných cílů jsem v roce 2o]'3 poskytovalityto prospěšné sluŽby:

lnformačníservis pro organizace neziskového 5ektoru, jejich partnerské sub.|ekty a sponzory

_Dotační poradenství pro orBanizace neziskového iziskového sektoru

lnfor'mačnía poradenský servis v obIasti stavebního řízenÍ

ZHoDNoCENí r' 2013

A.o.P.S. o.p.s.VZnikla vdruhé pů|i roku. V prvopočátcích sVé existence byla vytvořena koncepce

stěžejní sluŽby společnosti, kterou je dotační kance]ář TRlo A. TRlo A nabídla sVé sIužby subjektům

nezikového sektoru a matým a středním podnikatelům. V rámci činnosti TRIo A byly zpracovány

projekty do Evropského socálního fondu, do dotačních program Moravskoslezského kraje'

Zpricované žádostí dosáhly 33% úspěšnosti. Díky úspěšně zpracovaným projektům došIo k vytvoření

2 noVýCh pracovnÍch mist V regionu Moravskoslezského kraje'

ČlNNosT DoBRoVoLNíKŮ

Veškeré dosavadnísluŽby společnosti byly prováděny díky dobrovolné práci členů Společnosti' Ti se

podíleli na přípravě a zpracování projektových žádostí, na finančních ptánech ZpracováVaných

projektů i při poradenstvíV oblasti stavebního řízení'
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Finanční úřad íio mr"urtoJ

AKTIVA

b

PohledáVky za upsaný ák|adní kap tál



!z^ačeni

a

PASIVA

PASIVA CELKEIVI

V]asiníkapitéL

ZákladnikapltáI

Kapitá oVé fondy

Rezervni fondy, nedělle]ný fond a ostalnifondy ze zisku

Čís]o
řádku

c

Běžné
účetni období

5

lý inulé
ÚčetnÍobdobí

6

001 0,00 0,00

oo2 000 0,00

a.lt.

A. lll.

003 0,00 000

007 000 0,00

01? 0,00 000

Výs edek hospodaření minu ých ]et

VÝs edek hospodařeníbéŽného Účetního obdobi (+/.)

015 000 0,00

018 000 0,00

Cizizdroie

Rezer:vy

DloUhodobé záVazky

Kráikodobé závazky

Bankovni ÚVěry a Výpomocl

0T9 000 0,00
B.

B. t.

B.ll.

B.lll.

B,IV,

020 000 000

025 000 000

036 000 000

a48 000 000

452 0.00 0.00
c.t
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PráVní foÍnra Účeiní jednotky
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obchodnlfrma nebo ]iný název Účetni]ednotky

Asoc AcE oBEcNĚ PRosPĚšNÝcH sLUŽEB
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sidlo nebo bvdliště účetnl jednotky
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TEXT

b

TÍžby za prodej zboŽi

Náklady VynaloŽené na prodané zboŽi

obchodníÍnarŽe

VýkonoVá spotřeba

osobninák ady

Daně a pop atky

Ó.lniŠv.l]oUhodobého nehnrotného a hmotného nraietktl

Čislo
řádku

c

skutecnosl V ÚaetnIm období
oznaČení

a

běŽném
1

minulém
2

001 ooo ooo

402 OOO 000

003 ooo ooo

004 10 ooo oo o oo
ll.

008 ro ooo,oo I o,oo
B.

011 ooo ooo

412 o,oo I o oo

c.
a17 ooo ooo

D,
018 ooo 000

E,

TÍ'hV 7 Óíode e dtouhodobého nra]e1ku a materjá ! 019 OO0 000
Il

Zůstatková cena prodaného dLouhodobého ma]elku a mater ál! o22 oool ooo

o25 000 000

000

G. změna stavu rezerV a opravných poloŽek V pÍovozní oblasti a komplexn ch naK adu pnsr cn

ostatní provozni Výnosy

ostatnÍ provozní náklady

oie/od P'o\ol r''_ !!^osJ

t26 0,00

a27 o oo ] o.oo
H

a2a OOO 000

029 ooo ooo
t. Převocl provoznich nákladŮ

030 ooo ooo
PíoVozní VýsLedek hospodaření

031 000 000
TrŽby z prodeje cenných papíÍŮ a podiů

Prodané cenné papiry a podly

VÝnosV z dlouhodobého fLnančniho majelkLr

o32 O.OO 0 00

033 OOO 000

V\'ňÓcV 7 králkodobého flnančnlho nrajetku 037 000 0.00

VIII.

NákLady z ijnančnÍho ma]etku

VÝnosv z oiecenénícenných paplrů a dervátŮ

o 8 o.oo 00'
K,

o:g I o,oo ooo
lx.

Nán'ao. Z olece1é"l ce layc_ pJp''l a de' 'aLů o4o o,oo 000
L.

7měna stavu rezerv á opravných po oŽek ve fjnánčni oblasli 041 0,00 000

VýnosoVé Úroky

Nák adové úroky

osiatni finanóni Výnosy

o.t*"*'.ffi*.y
PŇí.""č",tř*y'-r"ď'
PřeVod flnanónich nákladŮ

.@
1 Dan z oninrŮ za béznou ČLnnosl

] Výsledel hospodaien za beŽno! Čjnnost

] tt.oruane uynosv

ffi
l Daň z pi]mu z mlnrorádne clnnosll

l/imořáCjný Výs]edek hospodařeni

042 o oo 000
X.

043 o oo 000

000 000
xl.

045 0,00 000
o.

046 0,00 000
xlt.

447 0.00 0.00
P,

048 0.00 0,00

049 000 000
a.

452 000 0.00

xlll.
053

054

0.00 000

000 000
R,

055 0,00 000
s.

058 000 000
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L;lsto
řádku

c

skutečnost V úČetnlm obdobl

a

běŽném

I

minulém

2

Ť. Převod podílů na výsledku hospodaření společníkúm (+^) 059 0,00 0,00

Výsledek hospodařeni za účetní obdobl (+^) 060 0,00 000

Výsledek hospodaření před zdaněnlnr 061 000 0,00
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