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ZPRÁVA NEZ^YlSLEHO AUDITORA
o oyěření účetní závěrky sestavené k 31.12.2017

v organizaci

DOMUS - centřum pro rodinu, z.s.

Praha. l8. čcrvna 20l ll

22HLAV § r o , lČ ó4052907, Spi§ová aačka C l 0016 ledenó u KS v UL. opáÝnčnl XAČR č 277, osladčenI KDPČR
sld lo yšebolická t2,2, 40 )0 l Úsí nsd Labm, pobočka: Aitala Šl. kÁ 2027i 7?, iaÓ00 iraha a
Tel.| +42o 474145114, +420 23o z34 554. E-frail: infó@22h|aý -.z, web: httD //;w,22hlav cz





UVODNI UDAJE

Subjekt, u něhož bylo provedeno ověřeni

Oíganizace: DOMUS - Centrum pro rodinu, z.s.
Adresa: ČemicM617/7. Jizrj Předměsti.301 00 Plzeň
IČ: 228 42250
Účel spolku:

í sociálně právní ochBny dětí, ktere íhají
spolek usilovat oI

c) síábilizaci a rozvoj funlci rodiny
d) hájeDi zájrnů cílové skupiny a dodržování práv v kontextu Evropské unie
e) ro_zvoj multidisciplinámj spo|upnáce (spolupracuje s ústřednimi orgány stritni správy, s or8ány
kajů, obcí s přenesenou působností, dalšími stítnlmi, samosprávnými, nisUátnimia sóuromými
instifucemi. ktelé se zabýaaj i sociálné-pnivni ochranorr a v,ýionem ústavní \.ýchoÝy dětí)
D sys!émové zněny v péči o ohíožené déli
d vzdělávaci (€du}ační) a osvětovou činnost

Příjemce zprávy

člerrové spolku

předmět ověřování

účetní ávěrkasestsveftík 31,12,2017 zaúč€tni období 1.1 20l7-3l l2.2017

Termín provedení auditu

2E,5.2018 lt,6.20l8

Ověření provedl a zprávu auditora zpracoval

22HLAV s.r.o.
Všebořická t2l2, Ústí nad t-abem
oprávněni KÁČR č, 277
člen mezinárodni asociace neávislých profesionálnich firem
Msí Global Alliance, Legal& Accountin8 Firms

odpovědný auditor: ln8. Miroslava Nebuželsk4 oprávnění KAČR č. 2092

22t[Av s l o . Ič 64052907, spisová Začka c l 00l 6 vedená u Ks Ý UL, oPrávněĎl K^čR č. 277, os!édč€ni KDPČR
sidlo, vš€bořická E2,2, 40{0l UslI nad Lóm, PobočkB: ÁnraaŠttu zou rlrz, llóoo r.*"+'íal : +42o 4'7 4'7 45134, +4zo 23o 234 554, E ň.Á]: illíoad22hlaý cL web] httD://ww,22hlav.cz ..') 
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zpnÁva NnzÁvrsr,Éuo AUDIToRA
utčena člelŮm spolku DoMUs - c€ntřum Pm lodinu, z.§.

Zpráva o ověřeni účetni závěrky

výřok auditora

obsahuje popis použitých podstahých úč€tnic
o oí8anizacijsou uvedeny v úvodnim odstavci pří

Podle_našeho,názoru účetni ávěrka podóvá věrný a poctiýý obrsz alrtiv e pasiv organizrc€
PoMys - ceDtrum pro řodilu, z.§. k31.12.2017 e rrdkladů a .ynosů e r"yslaku jelito
bGpodeření zá mk končící 31,12.2017 v souladu s česlcými účetrrimi předpisy.

Základ pro výrok

ch, nařízením Evíopského parlaínentu a Rady
repub|iky pío audit, kterými jsou mezinárodni

ravené souÝisejicími apliksčnimi doložkarni. Naš€

audit úč€tni závérky, v_ sou]adu s€ zákonem 
" ":lii.#ť:"ř,Juff'i:.::H"ifi:ř,""'i:fi:#auditorů.ceske republiky jsme na organizaci nezávislí a splnili jsme i další'eiicié povinnosti

ryP]ývajici z uvedených předpisú. Domníváme se, že důkazni infoimace, které .jsme shromáždili,
posk)óují dostatečný a vhodný základ pro \ryjádření naš€ho \,riroku.

Jitré škutďDošti

upozořňujeme na skutečnost, žejde o první audit v historii organizace a údaje srovnávaciho období
tedy n€byly auditovliny,

odpovědbora úbořu uDie 2a úč€tní závěrku
Výbor unie odpovídá za sestlvení účetní závěrky podávající věmý a poctiyý obráz v souladu
s ěesl§_frni účetními_ předpisy, a za takový vniřní kontrolni sýstém, krerý povazuje za nezbycrý pro
se§t vení účetní závěrky tak, aby neobsahoval r viznamné (materiál;ii nesprlvnosti způsóbiné
podvodem nebo chybou.
při s€stavovliťtí účetní závěrky je výbor unie povinen posoudit, zda je organizac€ schopna nepřebžitě
trvat, a pokud je to relevanfii, závěiky ;ležitosti tykáli"i ." ,j"'jitonepřeEžitého trvání a použiti p trvání pň sestáveni úč;ti xieib,,
s yýjimkou případů, kdy výboí 8anizace nebo ukončení jeji činnosii,
resp€ktiv9 kdy nemájinou íeálnou možnost než tak uěinit.

22HLAV § r o.,IČ ó4052907, spi§ová aaaka c 10016 vedoná u Ks v UL, oprávúčnt KAČR č 2?7, osvědaml KDttRsldlo všebořická t2l2, 40 )0l Úsí DM Labm, pobočka: Ant"l" sr, ta zozrlir, ióoo iÁ, lT.l: +42o 4747 45|34, +420 230 234 554, E_mail: infoío22hlav,ca w.b: httD:/ÁNw 22hl;;,cz
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odpovědDost auditors zr audit účetní závěrky

Našim cíl€m je ziskat Přiměřenou jistofu, že účefii závěrka.jako c€lek neobsaiuje }.iznamnou
(materiální) nesprávnost způsob€nou podvodem nebo chybou a Vydat zprávu auditora obsa}ujicí náš
\"ýTok. Přirněřená míra jistoty je velká mira jistoty, nicméně n€ní zárukou, že audit provedený
v souladu s výše uvedenými př€dpisy v€ všech připadech v účetni závěrce odhali připadnou existující
\^iznamnou (materiální) nesplávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodú nebo chyb a
považuji se za významné (rnateriální), pokud lze reálně předpokládat, že byjednotlivě nebo v souhmu
mohly ovlivnit ekonomická rozhodnuti, která uživatelé účetní závěrky najejím Ziiladě pňjmou.

Při prováděni audifu v souladu s výše uv€denými předpisyje naši povinnosti uplEtňovat během celého
auditu odbomý úsudek a zachovávat profesni §kepticismus Dál€je naší povinnostiI

. Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (mat€Iiální) nesprávnosti účetní závěrky
způsob9né podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy rea8ujíci na tato
rizika a získat dostát€čné a vhodné důkazni informace, abychom na jejich zrárkiadě mohli
vyjádřn výrok. Riziko, že n€odhalime významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo
v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhaleni yýznamné (materiální) n€správnosti
způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšováni,
úmyslná opomenuti, nepravdivá prohlášeni nebo obcházeni vnitřních konťol \.ýborem unie

. sezúrnit se s vnitřnim konřolním systémem or8anizace re]€vantním pío audit v takovém
rozsahu, abychom moh|i navrhnout auditoíské postupy vhodné s ohled€m na dané okolnosti,
nikoli abychom mohli vyjádřil názor na účinnostjejího vnitřního kontŤo|ního systému.

. Posoudit vhodnost použirých účetních pravidel, přiměř€nost provedených účetni§h odhadů a
informace, Lteré v této souvislosti výbor unie uvedl v příloze úěetní ávěrky.

. Posoudit vhodnost použití předpokladu n€přeřžitého Evání při s€stavení úěetni závěrky
výborem unie a to, zda s ohled9m na slrromžděné důkazni informace existuj€ .\.ýmaínná
(mat9riální) nejistota vyplývajici z událoýi nebo podminek, které mohou významně
zPochybnit schopnost organizace nePř€tsžitě fvat, Jestliže dojdeme k závěru, že taková
významná (mateňálni) nejistota exisfuje, je naši povinností upozomit v naši zPrávě na
iníormac€ uv€dené v teto souvislosti v pňloze účetni ávěrky, a pokud §4o informace n€jsou
dosratečné, vyjádřit modifikovaný v,ýrok, Naše ávěry týkajíci se schopnosti organi;ace
nePřetržitě třvat wcházeii z důkazních info.mací, kere jsme získali do data naší zprá\ry,
Nicméně budoucí události nebo podminky mohou vést k tomu, že or8anizace ztrati schópnost
nepřetržitě fvat,

. Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetni ávěrk], včerně Přilohy, a dál€ to, zda
účetní závěrka zobíazuje podkladové transakce a události způ§obem, který vede k věmému
zobíezení,

Naši povinnosti je informovat !]ibor unie mimo jiné o pláťtovaném rozsahu a naěasovliní auditu a
o \.ýmamných zjištěnich, Llerá jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných yýznamných
nedo§talků ve vnittnim kontrolnlm syslému.

22HLAy s r.o
člen mezinár,odni esociace n€závislých profesionálnich
MSl clobal Alliancs, Lr8al& Accountin8 Firms
Všebořická t2y2, 400 0l Usti nad Labem
opnávněni KÁČR č, 277

v Práze, dne lt, června 201E

22}iLAv s r o , lČ ó4052907, spisová aačka c l00l ó vedúá U Ks Ý UL, oprávněDl írÁČR č 2?7, osvědčeni KDPČR
sídlo| Všebořická E2l2,4000t Uíí nad LóeIn, Poboakai Anhla Staška 2o27l77, l40o0 Pm}a a
T.l: +420 474745 |34, +42o 230 234 554, E_mail info@22hlav,ca web:hnDi//ÝwÝ.22hlaÝ,cZ

oprávnění lGrČR č 2092
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zptáýa byla projednána se statutámim or8á.D€m organizace a předána v souladu s podmiŇamismlouvY: 
/ ,KJ

Nedllnou součásť této zprávy jsou ná§ledujlcl pňlohyj
l, Rodaha k 31 12.20l7
z výkaz zisk! a,láLy ,A období 1,1.201? 31,12.20l7
3 Přl|oha k účetnl ávěrce zr obdobi l 1.2017 3l l22ol7

22HLAV s r o.1Č ó405290?, spl$vádaata c l00l6 Ýedmá uKs v UL, oprávnénl KAČR č 277, osÝědčenl KDItR
sidlo: všebořická t2/2, 4000l Usn nad Lóm, í,obočka: Anta]a staška 2027177, l4000 PEha 4
Tel : +42o 474745l34, +42o 23o 234 554, E-fr.il: info(ď2hl^ý.ca web: htbo.//WÝ.22hlav,UZ
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Rozváha podle Přilohy a 1

RozVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2o'l7
( V celých t sic ch Kč )

lóo

2284225a

příoha ě. 1
NázeV sidlo 3 práVnlíoíma

úč€tniiednotky
Domus - cenkum oío rodinu
Óernická 617'
Plzeň
301 00

úa.tnl J.dno!.. doručl|

- 1 xplTslušném! lin, orgánu

oznaóeni AKTlVA óislo siav k pívnímu dni slav k posled dni
účelniho obdobi

1 2

Dlouhodobý m8jetek célkém součeiAl ažAlV
Dlouhodobý nehmolný majetek c€ k€m souéelA l 1 ažA l 7 9

1

2

3

5

6

7

Nehmotné lrsl€dky výzkunu a vývoje (0l 2)

sonwaG (013) 3

o@nil6há práva (014)

Díobný dlo,]hodobý nehmotný majeiek (018)

ost.tni dIouhodobý nóhmotný majetek (0 ] 9)

Nodokonč€ný dlouhodobý nehmohý májelek (041)

Poskytillé zálohy na dlouhodobý nehmotný ma]elek (051) 3

olouhodóbý hmotný m.jetek celkém součetÁ ll 1 ažA l 10 20

l1
l?
l3
l4
l5
l6
l7
l8
l9
l10,

Poz6mky (031) 10

Umélscká dílá, pledměty a sblfty (032) 11

sl.vby (021) 12

Hnolné movitó VÓci a jéjich souboíy (o22) ]3

Pěst elské €lky tNalých po.osln (025)

DosPélá zvílata á jejich skupliy (026) ]5

Dlobný dlouhodobý hmohý majelók (o28) ]6

osletnl dlouhodobý hmohý májetgk (029)

Nedokonč€ný dlouhodobý hmotnýmaletek (o42) 18

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmohý majstek (052) ]9

I olouhodobýfinančnímájetékcelkem soočelAlll1ažAlll6 2E

ll 1

|l 2

ll 3

ll 4

ll 5

ll 6

Podíly _ ovlád.ná .ebo ovlád.jici osob. (061 ) 21

Podily_ Pod§talný vliv (062) 22

Dluhovó c€nné papííy drl€né do spálnostl (063) 23

zápúlčky organizačnim složkám (066) 24

oslalnl dlouhodobé zápújčly (067) 25

oslátnl dlouhodobý fin.nénl majoiek (069) 26

oplávky k dlouhodobém! maj€tku celkem součelA lV1 ažA lV 11

oPláVky k néhmoiným VýsledkŮm výzkumu . vývoje (o72,) 29

opÉvky k sotlvEru (073) 30

opráVky k ocsnil6hým píávúm (07a) 3]

opíáVky k dlobnéínu dlouhodobému iehmolném! majelku (078) 32

opláVky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majelku (079) 33

oprávky ke st.vbám (081)

opdvky k s.mostatným hmotným movilým Ýóc€ín
a soubon]m hmohých noYiiých věci (o82) 35 /:lNrrurt \
oprávky k péstilelským c€lkúm tryalých poostú (085) 36 /o- 1, I
oP.ávky kzákl9dnímu sládu á tážným 4llálúm (086) 3T

oplávky k dDbnému dlouhodobéňu hmohému majetku (088)
-=opíáVky k ostatnhu dlouhodobéínu hmotnému májeik! (089) 39 '{§",/

Ýav"9z
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označeni AKTlVA čso
iádkU

stav k prvnimu dni
účelního obdobi

slav k posled dn

1 2

B Krátkodobý majotek celkem souč€tB,l. aa 8lÝ 6 520 5 936

zásoby élkém souě€tBll a2Bt9 51 643 241

B

B

B

B

B

B

B

B

1

2

3

5

6

7

6

9

M.t€íiál n6 skládé (112) 42

Mat€iálna caslé (119) 43

Nědokončéná ťloba |121)

Polotovály vlastnl výíoby (122) 45

Výrcbky (123) 46

Mladá a ostatnlzvllala ájejich skupiny |124J

zbožl ná skladě á v prodojnách (132) 48 27 122

zboží na caslé (139)

Po3kylnuté zálohy ná *soby (3]4) 50 616 119

Bl Pohledávky c€lkéň so!č€t B ll l až B ll 19 6 1|
Bll 1

Bll 2

Bll 3

Bll 4

Blt5
Bll 6

Bll 7

all 8

Bll 9

Bll 10

Bll 11

Bll 12

Bll 13

Bll 14

Bll 15

Bll 16

Bll 17

Bll 18

Bll 19

odbóuieló (311) 52 7

sménky x inká§u (312)

Pohledávky za eskontov.né en né papiry p1 3) 54

Po§kytnlté provoznlzálohy (314)

ostalnl Pohlodávky (315) 56 3 3

Pohl6dávky za zamésin.nci (335) 5T 3

PohL 2e instituemisoc zabezpeéeni a Veie]ného zdGv polÉtěni (336) 58

oáň ž Plíjmú (341) 59

o$.tn| pllmé dán6 1312) 60

Daň z plidané hodnov (343) 61

o§tátnldaně a poplatky (345) 62

Nárcky ne dotac€ á ostalni zúétová.ls€ slálním lozpočlem (346) 63

Nárcky ne dolae . ost zúét s rozp orgánú územ samospí elkú (348) 64

Pohledávkyzáspolečnikysdruže.ýmlvespolečnosi] (358) 65

Pohledávkyž pevných téííninových opéEcíá opci (373) 66

Pohlédávky z wdáných dluhopBú (375) 6J

Jinó Pohl€dávky (376) 6a 3

ooňádnó účty áktivni (388) 69

opr.vná položk. k pohledávkám (391) 70

B]l Xíátkodobý íinánčni má]elek c€lkém souěét B lll 1 áž B lll7 80 4 967 5 658
B lll 1

B lll 2

B lll 3

B lll 4

B lll 5

B lll 6

B lll 7

Penéžnl plosil€dky V pokladné (211) T2 46 31

coniny (2l3) 13

Penění pro§třodky ná účtéch (221) 4 921 5 627
Majetkové Énné papiry k obchodováni (251) 75

DlOhoVé cenné papiry k obchodováni (253) 76

oslatní cénnó P.Plry (256)

P6nlžs ná céstě (261) T9

BlV Jiná akliva celk€m souč€t B lV1 áž B lV2 84 904 20
B lV]
B lV2

Náklady pH§(ch obdobi (381) 8] 2a
Plljmy přlšilch obdobi (385) 82 900
Aktiva calk€m součétA, áž B. 6 520 5 936

fuev"9



označeni PAslVA óislo
řádku

slav k píVnímU dni
účetniho obdobi

3

vlá3tnízdío]6 cglkem souěetA l, ažA.ll. 4 783 4 535

Jménlc€lksm součetAll ažAl3 90 77 4 524

^l2

V|.stnljmění (90l) 37

Fondy (911) 77 4 524

o@ňovaci rddily z pieceněni lnančniho majelku a závazkú (921) 89

výsledek ho§podálenl c€lkém so!éelA ll 1 .žA ll 3 4 706 ]]

All 2

All 3

ť'a.l Vý§lsdkJ hospodalonl (963) 9] 11

Vý§bd6k hosPodabnlvo schvalovacim iizeni (931) 92 4 706

Neíozdól€ný zisk, neuhrazeiá zlláiá mlnllých let (932) 93

B clzlzdío]. c6lkém §oučet B,l až B lv, 95 1737 1 4o1
B R€z€ft} c€lksm Holnola B l 1

B] RezeNy (941) 96

Bl Dlouhodobé záVazky c€lkem součet B ll 1 až B ll 7 105 164 65
Bll 1

Bll 2

Bll 3

Bll 4

Bll 5

Bll 6

Bll 7

Dlouhoóobé úvěry (95l) 93

wdanédluhopisy (953) 99

záýezky z Frcnáimu (954) ]00

Pniáló dlouhodobé álohy (955) ]0]

Dlouhodobé sménky k úhredé (958) ]02

oohádné účty pasivní (389) 103 164 65

ost.tní dlouhodobé závážky (959)

Bl Krátkodobé záv.zky @lkem souč€l B ]ll ] až B lll 23 129 1573 1 336

B lll 1

B lll 2

B lll 3

a lll 4

B lll 5

B lll 6

B lll 7

a lll 8

B lll 9

B lll 10

B lll 11

B lll 12

B lll 13

B lll 14

B lll 15

B lll 16

B lll 17

B lll 18

B lll 19

B lll 20

B lll 21

B lll 22

B lll 23

Dodav.t ló (321) ]06 241 57

smónky k úhladě (322) ]07

Pli,eté zálohy (324) ]08

oslahízáVazky (325) r09 10 ]3
zrm&in.nci (331) 1]0 573 641

ost tnl záv.zky vúči zam&tnáncúm (333) 111

závažky k nstilucim soc zábezpečeni a veielného zdrév polÉténi (336) 112 321 367

Daň lplljm! (341) ]]3

ostatnl plihé d.né (y2) 93 116

o.ň zplidEné hodnoty (343) 115 3

oslatnl dané a Popl.tky (3,15) ]]6

závazkyvevzlahu k státnimu rozpočtu (346) 117 142

záv.zky ve vaahu k íozpočt! oEánú územ samospr elkú (348) 118

závazky z opsaných nespláených @nných pápkú á podll! (367) ],]9

závázky ké společníkl]m sdruž€ným ve sPolečiosti (368) 120

záVazky z pevných temiiových opelácí8 opcl (373) 121

Jiné závážky (379) 122

Kíálkodoř úVěry (231) 123

fukontnlúvěry e32) 124

Wóané kráikodobó dluhoPisy |241) 125

vlestnl dluhopisy (255) 126

oohadnó úcty palivnl (389) 127

oslalnl kíáť]rcdobé fnančnl výPomoci (249) 128
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označeni PAs lVA čis o Stav k pNnimU dni
účetniho obdobi

slav k posled dni

3

BV Jiná pasiv. @lk6m souč€tBlv1 6rBlV2 ]33

BlV1
BlV2

Výdáj6 ptištló obdobi (383) ]30

VýnŇy pllštlch obdobl (384) 131

Pa6lva c6lk6m součelA áž B 134 6 520 5 936

seslavero dne 13 06 2018 Podpsovýzáziam stetuiáínihooígánU účétni]édnolky
nebo podp§ový Vzol íyzické

DoMus-ctITRU Pno B0t)lxu, r,§,

čelnická 617/7,3o1 00 Plzeň

ló|22842250 @

PráVniíorma úětniFdioiky

sociálni služby



1 x Plíslušnému finančnimu oryánu

VÝKAZ ZlSKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu

ke dni 3'1.12.20'17
( V ce ých t sicích Kč )

lčo
22842250

Plbhaě.2

Název a sídlo úč€lníjednolky

Domus - centrum pro rodinu
Če-ncká 617n
Plzeň
301 00

označen TEXT
řádkU

Činnosti

HlaVn] Hospodářská

5 6 T

1

spottebováné nákupy a nakupované služby součelAll éžAl6 2 7 854 46 7 900

spotieba mateliál! enelq e a ostalnich neskladovaných dodáVek 3 746 T46

5

6 23 23

Al5 Nak ady na reprezenla. 1T 8 25

6 7 068 38 7 106

změny §tavu zfuob vlastníčinnosti a aktivacé součetA !l 7 ážA l 9 9

zména štav! zásob vlastni ánnosll ]0

All 8 Aht,ýae malenalu zoožlá vnllloolga. záč.lch sLžeb ]]

Akl Vace dlo!hodobého ňajelkU 12

olobnínáklády souč€tA llll0 ažA lll14 13 ]] 943 8 l1 95l
ll ]0 8 980 8 8 988

ll 11 zákonné sociá .i pojišténi ]5 2 925 2 925

A lll 12 ostaLn soca n po] štén 16

I 13 Záko6né soclálni náklady 11 38

ll ostalnl sociálni nák ady ]8

Dáně € Poplatky Hodnota A lV15 ]9 5 5

2Q 5

o3latnlnátlady součetAv16 ažA V22 21 20 2a

sm]Uv.ipokuly, úrckyz podleni ostatnipokuty a penále 22

odpis nedobylné pohledávky 23

AV10 24

25

AV20 26

Aý21 27

A v,22 28 2a 2a

odpisy, prodaný majetek,lvorba a použiti rezed a
oprevných po|ožek soUčeiAV 23 ažA V 27

AVl 23 odpisy dloUhodobého má]elku 30 i:::\
Plodaný dlouhodobý maj6l6| / iFl" "c\

AVl 25 Plodanóconnó paplry a podily /c l) ^I 
-,-,\

AV 26 ta
Tvoíbá á použ i íezeru a opíávných položek R
Po3kytnuté Pňlpavky HodnolaA ýl{

& o7 1 1

V1l 2a Poskyrnuté élénské piíspévky a piispěvky zúčtované mel
oíganizačnimi složkami

y' š.í' ,1
1

\



označeni TExT čls o
č nnosli

H avni Ce kem

5 6 7

Dáň z pňjmú HodnolaA Vlll2g 37

A Vlll 29

Náklady c€ll(.m součétA l áaA Vlll 39 19 a22 55 19 877

a

Bl Prcvoznl doi.cs Hodnola B l 1 18 115 ]8 115

B] 42 18 115 18 ]15

Bll PtUáté pňsPóviy součet B ll 2 áž B ll 4 43 3 3

Bll 2 Pilaté piispévky zúčlováné mezloígan záčnim sožkami

Bl3 Pllaté piispéVky (da.y)

Bll 4 Přláté čLenské přispěvky 3 3

B ll Ť.žby É vlaslnlÝýkony a za zboži 125 125

BlV fut tnlún@y součet B lvs ažBlv1o 48 1 644 1 1645

BlV5 smluvnlpokuiy úroky z prodle.i ostatni pokuly á pená e

B lV6 Plalby 2á odepsaóé poh edávky 50

B lV7 5]

B lV8 52

B lvg 351 351

BlV]0 54 1 293 1 1 294
av TÉby z prodoio ma'etku součetBv]1 ážBV15 55

BV1] Tržby z prcdeje dlouhodobého nehmoiného a hmoiného má]elkU 56

Bv12 ílžby z plodeie c€nných papi.ú a podilú 51

Tžby z prode]e mateíálu 58

BV]4 vý.osy z klátkodobého flnančniho majelk! 59

BV15 Výiosy 2 dlouhodobého linančniho nrajetkU 60

výn6y célk6h souéét B l až B V 6] ,19 762 ,l26 19 888

c Výsled€k ho§podařéní piéd zdanénih t 61 (i 39 - i 37) 62 60 71 11

D Výsl.d€k hosPodalénl po zdaněni i 62 - i 37 63 60 71 11

sestáveno dne 13 06 2018 Podpisový záznam slatutárniho o.9án! úč€lni j€dnotky

,

6i fr ,crr,*u*,*o,oo,*u,,,,,
čern|cka Al7t1,301 00 Plz6n

i. rrA4225o (,

P.áVni íorma účétni Jed.otky

sociálnisl!žby
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DoMUs - centrum pro rcdinu zs ,lc,2284225o Černická 7, 30100 Plzeň

Přlloha k účetní záVěrce sesiavená k 31 12 2017

PRILOHA K UCETNI ZAVERCE
sestavená k 31 ,12.2017

DOMUS - Centrum pro rodinu, z.s.

Černická 7,301 oo P|zeň, |Č. 22a42250
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DoMUs - centrum pro rcdinu z s ,lČ 22842250, Óelnická 7, 3o1oo Plzeň
Příloha k účeinízáVěrce sestavená k 3í 12 2017

Kategone účetni jednotky:

lll, Doplňujicí údaje k Výkazům,,
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Do[4Us - centíum pro rcdinu z s ,lČ.22842250, Černická 7 3oíoo Plzeň
Ptlloha k účetnízávěrce sestavená k 31.12 2017

l. Základní údaje

t]ěetní obdobi: 1 .,1.2017 - g,1.12.2017

Název: DoMUS - Centrum pro rodinu, z,s
Sídlo organizace: Černický 61717
Právníforma: zapsanýspolek
statutární orgán;
Ředitelka: Mgr, Romana svobodová

Datum Vzniku: 0]. ]0,2010

Cíl a účel spolku

1, cilem spolkU: spolek je dobrovolná nezisková oíganizace sdružujíci odborné
pracovníky, kteří se zabýVaji pomoci ohroženému dítěti prostřednicfuim íúzných
forem práce s jednotlivcem i s rodinou (vlastni i náhradní).

2, Spolek bude poskytovat pomoc v rodinách, kde je dítě ohrožené existencí rizik
anebo různou mírou zanedbáVáni péče. Nástrojem pomocije poskytováni sociálních
služeb, které mají charakter služeb Veřejně prospěšných, Příjemcem pomocije tak
nejen dítě, ale ijeho celá rodina,

3, tJčelem spolku je poskytování sociálních služeb a zajišťováni sociálně práVní
ochrany dětí, které maji charakter veřejně prospěšných služeb, za tlmto účelem bude
spolek usilovat o:
a) prevenci Umisťování dětído ústavni Výchovy
b) snižování poětu dětí umístěných V ústavních zařízenich
c) stabilizaci a rozvoj funkcí rodiny
d) hájení zájmů cílové skupiny a dodžování práV v kontextu Evropské unie
e) rozvoj multidisciplinární spolupráce (spolUpracuje s ústřednlmi orgány státní
spráVy, s orgány krajů, obcís přenesenoU působností, dalšími státnimi,
samosprávnými, nestátními a soukromými institucemi, které se zabýVají sociálně-
právníochranou a Výkonem ústavní Výchovy dětí)
f) systémové změny v péěi o ohrožené děti
g) Vzdělávací (edukaění) a osvětovou činnost

4, spolek dále bude usilovat o:
a) zvyšování podílu náhradní rodinné péče V systému služeb pro děti bez rodinného
zázemí
b) zajišťováni a informoVáni Veřejnosti o VzděláVacich programech
rozvoj a podporu náhradni rodinné péče (dále jen NRP)
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Dolvlus - centrum pro rcd,i,j'u z s ,lČ22842250, Černická 7, 30100 Plzeň
PřIloha k účetnízáVérce sestavená k 3,| 12 2017

c) zajišťování a poskytováni následné péče rodinám NRP, včetně poradenské
činnosti
d) připravu a realizování programů, kteíé budou usnadňovat zaělenéni rodin NRP do
žiVota spoleěnosti
e) vytvářeni a zajišťoVáni fun9ující sítě odborných služeb podporujici rodiny NRP a
inicioVat jejich setkáVání
f) Vytvářeni možnosti pro osvětovou a vzděláVaci (edukaění) činnost

5. spolek vykonává tyto dalšl obecně prospěšné ěinnosti:
a) probační programy ciloVé skupině dětí a rodičů
b) píáci se stážisty a dobrovolníky
c) přednášky a kurzy pro rodiče Zaměřené na rozvoj rodičovských kompetencí
d) přednáškovou činnost a metodické vedeni
e) podporu při řešení rodinných sporů
f) realizaci Výzkumných projektů
g) publikuje ělánky a VydáVá úěelové pubIikace
h) navazuje kontakty se státními institucemi a jinými organizacemi s obdobnými cíly
v ČR iv zahraniči
i) realizuje odborné praxe studentů Vyššich odborných NoŠ) a Vysokých škol (VŠ)

6. Vlastni hospodářská ěinnost spolku představuje:
a) pořádáni odborných kuízů, školení a jiných VzděláVacich akci Věetně lektorské
činnosti
b) pořádáni kulturních akcí, benefičních koncertů
c) Veřejných sbírek

Vedlejši hospodářská ěinnost má poUze doplňkový charakter k hlavnl činnosti, pro
kterou spolek vznikl,

Kategorie účetní jednotky:

organizace DoMUS - centrum pro rodinu je spadá dle kategorizace do kategorie -
Malé podniky.
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ooMus - centrum pro rcdlnu z s ,lČ.22842250, Óernická 7, 3o1oo PlžeňPllloha k účetnlzévélce sestavená k 31 12_2óli-- 
-- '.

ll. Obecné účetní zásady

podvojného účetnictvi,

českých (Kč) Měnovou jednotkou jsou

všim zásadu účtováni ve věcné a
ad o schopnosti účetni jednotky

počínající dnem o,1, ledna 20.17 a konči

ll. í. Dlouhodobý majetok

organizace nemá žádný dIoUhodobý hmotný a nehmotný majetek,

l1,2. conné papíry a podíly

organjzace neeviduje žádné cenné papíry a podíly.

l1.3, zá3oby

organizace eviduje zásobách pouze bezplatné získané potíaviny od Potravinovébanky, které dále poskytuje bezplatně sviim xtientrim.

l1.4, Pohledávky

pohledávky se-oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou, organizace běžněnetvoříoplavné položky, o připadné tvórue opravná lóroiiý'rňtižJ'iižt oonout ieaiterorganlzace.

l1.5. cizoměnové tŤansakco

Majetek a záVazky pořízené V cizi měné se oceňuii V českÝch koruplatném ke dnijejich vzniku (vyhlášený, CNs l pi.o.h".Í;" přá!

Q^*.Y
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l1.6. časové rozlišeni

organizace úótuje o nákladech přištich období, Prostřednictvím nákladů přištích

obáobi časově rozlišuje náklady, které souvisí s dalšími či dalšimi obdobími.
organizace nerozlišuje náklady, kteíé se každoročně opakují a náklady, kleré jsou

svou částkou nevýznamné, tj, do Výše 1 000 Kě.

organizace úětuje také o Výnosech přištich obdobi, a to v případě již přijatých, ale
zatím nepoužitých dotaci,

Dále organizace účtuje o přijmech příštiho období a to v připadě, že došlo k použití

dotace v rámci předfinancování Na základě monitoíovací zpíáuy za předcházejíci
obdobi budou náklady organizaci zpětně proplaceny. V rámci jednoho daňového
obdobl bylo Utraceno Více, než bylo přijato organizace tedy účtuje na vrub úětu 385
a Ve prospěch účtu 691 ,

l1.7. Přiiaté dary

organizace účtuje o bezúplatném přijmech - darech, Tyto dary účtuje organizace
v okamžiku přijetí Ve prospěch účtU 911 a na Vrub účtu 221 - Bankovní účet nebo
21,1 - Pokladna. V okamžiku použití dary rozpusti dary Ve prospěch účtu 682 a na
Vrub účtu 91 1. Fondy - účty 91 1 odpovidají neutraceným darům.

l1,8. Veřeiná 3bírka

organizace veřejné sbiíky nepořádá anl neorganizuje.

l1.9. Přijaté dotace

Přijaté dotace jsou prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů, tedy zejména ze zdíqú
státního rozpoětu, z rozpoětů územně samosprávných celků, ze zdrojů státních
rozpoětů cizich států apod

o těchto prostředcích účtuje organizace při přijetí na závazkových účtech skupiny 34,
popřípadě rovnou Ve výnosech na účtu 69,1 - Dotace. V připadě, že neni celé přúatá

óástka dotace do konce roku utracena, je zbylá částka uykázána jako závazek na
účtU skupiny 34 nebo jako výnos příštích období na účtech skupiny 38, V případě, že
je utraceno V rámci dotovaného projektu Více, než bylo zatim V rámci dotace přijato,

DoMUs - centrum pro íodinu z s ,lČ:22842250, Čelnická 7, 30100 Plzeň
Přlloha k účetní záVěrce séstavená k 3,1 12 2017

úětuje organizace na Vrub úětU skupiny 385 - příimy přištích obdobi Ve prospěch
účtu 691 - Dotace, tak aby VýSledek hoSpodaření Z dotace

Qon..t!
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Dol\rus - centrL]m pro rcdinu z s ,lÓ22842250, Černická 7 3o1oo Plzeň
Příloha k účetnIžávěrce sestavená k 31 12 2017

ll,íí. Vlastní imění, nadační kapitál,....

organizace vlastníjměni ani nadační kapitál neevidUje

ll,í2. Daň z přijmú

organizace je veřejně prospěšným poplatnikem V souladU s §l7a zákona
č, 586/1992 sb., o danlch z příjmú, ve zněni pozdějšich předpisů (dále jen zDP).

organizace Uplatňuje osvobození darů podle §l9b odst. 2 b) zDP Vždy když je to
možné,

l1.1 3. Účtování přefakturace nákladů

olganizace v roce 2017 ičtovala př€dfakturaci nákladů z hlstorických důvodů př€s Ýýnosové a nákladové účty
Vznik]é náklady účtovála na vrub účtové skupiny 5 - Náklady Při př€fakturaci nákladů klientům účluje Ve
prospěch účtové skupiny 6 - výnosy (konkjétně 649 - ostatní Výnosy) Náklady a Výnosyjsou v účetnictvi
z?.aam€nány ve stejné \"ýši od roku 20l8 začne organizace dodržovat slandartníúčelníposfupy Přefaktumce
bude účtována na rozvahových účtech skupiny 3I5 _ ostatni pohledávky
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DoMUs - centrum pro rcdinu z s ,lČ:22842250, Óernická 7, 3010o Plzeň
Př|loha k učetnlzáVělce sestavená k 31 12 2017

lll.í. Dluhy po splatnosti z tiiulu daní, sociálniho ěi zdravotniho pojištění

organizace žádné takové dluhy neevidUje.

ll1.4. Dlouhodobé závazky

organizace neeviduje žádné dlouhodobé Závazky se splatnoslí delší než 5 let od
rozvahového dne.

ll1.5. Majetek neuvedený v rozvaze

Kromě drobného majetkU v zanedbatelné hodnotě neeviduje organizace žádný
majetek neuvedený v rozvaze Drobný majetek eviduje or9anizace ve vedlejši
evidenci mimo úěetnictvi,

ll1,6, závazky nevykázanó v rozvaze

organizace neevidUje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány
v íozvaze.

lll. Doplňující údaje k výkazům

ll1.7. osobní náklady

Průměrný počet zaměstnanců

Průměrný poěet zaměstnanců V roce
2017
28

z toho členů řídících orgánů

Průměrný poěet řidicích pracovníků V Průměrný počet řidicich pracovníků V
race 2017 roce 2016
]

osobní náklady na Zaměstnance. Z toho na členy řídicích orgánů

,kď
Qorr..9
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DoMUs - centrum pro rcdinu z s |Č:22842250, Černlcká 7,301oo Plzeň
PřIloha k účetnlzáVělce sestavená k 31 12 2o17

2017 v tis Kč 2016 V tls Kč

osobní náklady osobní náklady na osobní náklady osobní náklady
na zaměstnance členy řídícich na na č eny iidicich

zaměstnance orgán Ů

l2 688l\4zdoVé náklady 3 98E

oígánú

0

zákonné sociální poiištěni
12925 0

ostatnl sociálnl poji§ění 38 ]'
Členům orgánů u rcce 2017 nebyly posklnuty žádné odměny ani funkěni požitky,
nebyly jim poskytnuty ani žádné pů,čky, úvěry, zárUky či jiná plnění,

ll1,8. odměna přijatá statutárním auditorem

organizace povinnosti auditu účetní závěrky nepodléhá.

ll1.9. Náklady a výnosy mimořádnó svým obiemem nebo původem

v íoce 2017 oíganizace pouze rozpustila fond tvořeného ze zisku z minulých let ve
výši: 351 tis, Kč, Tyto Výnosy byly použity na úhradu nákladů v hlavní činnosti
organizace, V projektech Náhradni rodinná péče a Hlasy dětí- co s tím uděláme?.
Jednalo se o doíinancování projetků

lll.í0. zástavy a ruěoni

Majetek organizace neni zallžen žádným zástavnim práVem
organizace neposkytla ani nepřijala žádná ručeni,

ll1.11. Přijaté dotace a dary v tis, Kč

v íoce 2017 byly přijaty následující dotace:

Poskytovatel částka v tis, kč
7 451Pizeňský Kraj

St"tutárnirn8"to Prr"n

l
50

9 548

1 041

celkem 18 íí5iJelíem

Všechny V,ýše uvedené dotace byly plně vyčeípány,
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DoMUs - centrum pío lodinu z s_, |Č.22842250 Óernická 7, 30l00 Plzeň
Plíloha k účetnlzáVěrce sestavená k 31.12 2017

v rcce 2o'l7 byly přijaty pouze nepeněžité dary v podobé potíavin, které jsou dále
předávány kIientům

z výše uvedených darů oíganizace V roce 2017 využ|la zdroje Ve Výši 4 tis, Kč,
Jednalo se o financovánl nákladů v roce 2016, po kontrole na dotaci Vznikly
neuznatelné náklady Ve Výši 4 tis. Kě Tyto neuznatelné náklady byly hrazeny z darů
a neuznatelné náklady Vráceny, došlo k Vratce dotace

zůstatek darů ke dni 31 ,12.2017 je 17 97í ,00 Kě.

organizace V roce 2017 bezplatně poskytla svým klientům potraviny ve Výši:
1, Potravinová banka: 155tis, Kč - zůstatek potravin naskladě k 31-12-2017 je:

55 tis, Kč,
2. Potravinová banka - potraviny z EsF fondů: 75 tis, Kč - zůstatek potravin na

skladé k 31-'12-2017 je: 66 tis Kč.

celkem zůstatek potravin k 31. 12. 2017,. 121 lis. Ké.

lll.í 2, Veřejná sbirka

organizace v roce 2017 neor9anizovala žádnou sbírku

lll.í3, Výsledek hospodařeni a daň z pří|mu

Výsledek hospodařeni za rok 2016 byl převeden do nerozděleného zisku minulých
let.

za íok2017 organizace Vykazuje zisk Ve Výši '11 310,00 Kč, Základ daně z přijmu Ve
výši78 922 byl zjištěn následovně:
Byly osvobozeny příjmy ze ztrátových nepodnikatelských činností a příjmy z činností,
které byly hrazeny z dotací, Dále příjmy hrazeny z rozpuštěného fondu, tvořeného ze
zisku z minulých let,

Poskytovatel cástka
v tis. Kč

Komentář

Potrav nová banka - ESF 141 Nep€něžnipříJ€m
potravinová banka 21a Nepeněžnipřijem
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DoMUs - centrum pro íodinu zs , |c.22842250, Óernická 7, 30100 Ptzeň
Příloha k účetni závěrce sestavená k 31 12 2017

RozděIení činnosti dle následujicí tabulky:

cinnost Popis Výnosy v tis
Kč

Náklady V tis.
Kě

Výsledek
hospodařeni
V tis Kě

Hlavni cinnost ,1 sociálně
aktivizačni
služby pro
rodiny s dětmi
- lP Plzeň
(8626776)

2 300 2 315 -15

Hlavní cinnost 2 sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s dětmi
- VP Plzeň
(8626776)

1669 1676 -8

Hlavní cinnost 3 sociálně
aktivizační
služby pro
rodlny s dětmi
- lP Klatovy
(6479091)

563 563

H]avní cinnost 4 sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s dětmi
- VP Klatovy
(6479091)

477 477 0

HlaVní Činnost 5 sociálně
akhvizaění
služby pro
rodiny s dětmi
- lP Rokycany
(7153792)

471 471

H avní Činnost 6 sociálně
aktivizaění
s|užby pro
rodiny s dětmi
-VP
Rokycany
(7153792\

298 3a2 -4

Hlavn i cinnost 7 sociálně
aktivizaěni
služby pro
rodiny s dětmi
- lP Tachov

694 699
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(8818852)
Hlavni cinnost 8 sociálně

aktivizační
služby pro
rodiny s dětmi
- VP Tachov
(8818852)

395 402 -7

Hlavni cinnost 9 sociálně
aktivizaěni
služby pro
rodiny s dětmi
- lP stod
(8820987)

444 444

Hlavni cinnost
10

sociálně
akhvizační
služby pro
rodiny s dětmi
- VP stod
(8820987)

249 -3

Hlavní ěinnost
11

Náhrad n i

rodinná péče
10 999 11 o12 -13

Hlavní činnost
12

Hlasy dětí - co
s tim
Uděláme?

12a1 1 208 -7

Hlavní ěinnost
13

Clenské
příspěVkV

3 0 3

Vedlejši ónnost
1

Hospodářská
činnost

126 55 71

celkem ,]9 888 19 877 11

DoMUs - centlum plo lodinu z s |Č:22842250, Černrcká 7,30100 Plzeň
Plíloha k účetnízáVěrce sestavená k 31 12 2017

Přijmy z hlavní činnosti ě, 1,2,6,7,8,10,11 a 'l2 nejsou předmětem daně podle
paragrafu 18a odst 1,) zDP jedná se o ztrátové nepodnikatelské činnosti - ve Výši
1 293 tis. Kč.
Z ěinnosti 11 a ,12 byly Vylouěeny příjmy podle paragrafu 23 odst, 4 pism, b) - jedná
se o přijem, ktený již byl V minulosti zdanéný (zisk z minulých let) a to ve Výši; 350 tis.
Kč,

Hlavní ěinnost čislo č_ 1až 12- zdeby|y Vyřazeny příjmy ve výši 18 115 tis, Kč -
nejsou předmětem daně podle paragrafu 18a odst ,1 

,) zDP - jedná se přijmy získané
z Veřejných zdrojŮ

Příjmy z hlavni činnosti č 13 - byly osvobozeny podle paragrafu 19 odst, 1\ zDP a _
jedná se o členské příspěVky podle stanov organizace.

Dále byly Vyřazeny Výdaje podle palaglalu 24 ZDP, které nejsou Uznatelné Výdaje,
Jednao Se o náklady hrazené zdotací Vhlavních čin 1až 12 A lo
V celkové Výši 18 115 tis Kč Dále byly za neuznatelné n

-eF_
Qou,.r9
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DoMUs - céntlum pro rcdinu z s ,lČ 22842250 Černická 7, 3o1oo Plzeň
Příloha k účetní záVěrce sestavená k 31 12 2017

ztrátových činnosti Ve Výši 1 356 tis Kě, Náklady Ve Výši 35o tis Kč, které byly
hrazeny z darů, Dále zde byly Vyřazeny náklady na občerstveni (513).

celkem se hospodářský Výsledek navlýšil o neuznatelné náklady ve Výši 19 830 tis.
Kč, A zároveň ponížen o Výnosy, které nebyly předmětem daně nebo byly
osvobozeny od daně z přijmů v celkové částce - 19 762 tis Kě

HV (11) + Neuznatelné výdaje (19 83o)-Neuznatelné Výnosy (19 762)= 26k1"6 1"
zdanění 79 tis, Kě,

základ dané byl zaokrouhlen a snižen na 78 000,00 Kě uplatněnim snížení základu
daně Vsouladu s §20 odst, 7 ZDP. Organizaci tedy za rok 2017 vzn|kla daňová
úspora Ve Výši 14 820 Kě, Tato daňová úspoía bude v následujicim jednom roce
použita na úhradu nákladů Ve árátových nepodnikatelských činností Tedy v roce
2018,

DaňoVá úspora získaná V minulých letech byla V roce 2017 použita následovně:
DaňoVá úspora V roce 2016 Ve Výši 2147o,by|a použita na ztíátové činnosti V roce
2017 z nepodnikatelské činnosti. Konkrétné na činnosti: Hlasy děti, Náhradní rodinná
péče, sociálně aktivizačni služby pro rodiny s dětmi lP PIzeň a VP Plzeň, Byla
použita celá ve Výši 21 470 _ úspo? 2016

H avní činnosti HospodářskÝ VÝsledek
Hlasy děti - HČ 12 7 150 00 (ztráta) Použita daňoVá úspora

2016
sociálně aktivizační s|užby
pro rodiny s dětmi- lP Plzeň
(8626776) - HČ 1

14 940,00 Použita daňoVá úspora
2016

Sociálně aktiVizační slUžby
pro rodiny s dětmi- VP
Plzeň (8626776) _ HČ 2

7 908,00 Použlta daňová úspora
2o16

Náhradní rodinná péce - HC
11

. 12 921 00 PoUžita daňoVá úspoía
2016

lll.'l4. Významné události
účetní závěrky

Mezi rozvahovým dnem a
Významné události

mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestaveni

okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné

aEfunL
V Plzni dne 13, 2o'l8
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DoMUs - centrum pro rcdinu z s ,lé|22842250, Černická 7, 30100 Plzeň
Příloha k účetn| závělce sesiavená k 3,1.12,2017

Sestav l: lng l\y'ichae|a l\y'rázková

Statutární orgán: Mgr Romana Svobodová

PříIohač 1 - Rozpis dlouhodobého majetku
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