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o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2019

v organizaci

DOMUS – centrum pro rodinu, z.s.

Praha, 30. června 2020

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, oprávnění KAČR č. 277, osvědčení KDPČR
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4
Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz

ÚVODNÍ ÚDAJE
Subjekt, u něhož bylo provedeno ověření
Organizace:
Adresa:
IČ:
Účel spolku:

DOMUS - Centrum pro rodinu, z.s.
Černická 617/7, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
228 42 250

Účelem spolku je poskytování sociálních služeb a zajišťování sociálně právní ochrany dětí, které mají
charakter veřejně prospěšných služeb. Za tímto účelem bude spolek usilovat o:
a) prevenci umisťování dětí do ústavní výchovy
b) snižování počtu dětí umístěných v ústavních zařízeních
c) stabilizaci a rozvoj funkcí rodiny
d) hájení zájmů cílové skupiny a dodržování práv v kontextu Evropské unie
e) rozvoj multidisciplinární spolupráce (spolupracuje s ústředními orgány státní správy, s orgány krajů,
obcí s přenesenou působností, dalšími státními, samosprávnými, nestátními a soukromými institucemi,
které se zabývají sociálně-právní ochranou a výkonem ústavní výchovy dětí)
f) systémové změny v péči o ohrožené děti
g) vzdělávací (edukační) a osvětovou činnost

Příjemce zprávy
členové spolku

Předmět ověřování
účetní závěrka sestavená k 31.12.2019 za účetní období 1.1.2019 – 31.12.2019

Termín provedení auditu
26.5.2020 – 30.6.2020

Ověření provedl a zprávu auditora zpracoval
22HLAV s.r.o.
Všebořická 82/2, Ústí nad Labem
oprávnění KAČR č. 277
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
odpovědný auditor: Ing. Jan Černý, oprávnění KAČR č. 2455

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, oprávnění KAČR č. 277, osvědčení KDPČR
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
určena členům spolku DOMUS – centrum pro rodinu, z.s.

Zpráva o ověření účetní závěrky
Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace DOMUS - Centrum pro rodinu, z.s. (dále
také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy
k 31.12.2019, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2019 a přílohy této účetní závěrky, která
obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje
o Organizaci jsou uvedeny v úvodním odstavci přílohy této účetní závěrky.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace
DOMUS - Centrum pro rodinu, z.s. k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího
hospodaření za rok končící 31.12.2019 v souladu s českými účetními předpisy.
Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní
standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše
odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit
účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů
České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající
z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují
dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
Odpovědnost ředitelky organizace za účetní závěrku
Ředitelka organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu
s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro
sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je ředitelka organizace povinna posoudit, zda je Organizace schopna
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího
nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky,
s výjimkou případů, kdy ředitelka organizace plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti,
respektive kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.
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Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš
výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený
v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující
významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a
považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu
mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:
Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato
rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli
vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo
v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti
způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování,
úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol ředitelkou
organizace.
Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti,
nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a
informace, které v této souvislosti ředitelka organizace uvedla v příloze účetní závěrky.
Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky
ředitelkou organizace a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje
významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně
zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková
významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na
informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou
dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace
nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy.
Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost
nepřetržitě trvat.
Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému
zobrazení.
Naší povinností je informovat ředitelku organizace mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování
auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.
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Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:
Rozvaha k 31.12.2019
Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2019 – 31.12.2019
Příloha k účetní závěrce za období 1.1.2019 – 31.12.2019
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l. Zilkladni udaje
Udetni

obdobi:

1.1.2019

- 31 .12.2019

Ndzev, DOMUS - Centrum pro rodinu, z.s.
Sidlo organizace: eernickii 61717
Pr6vnlforma: zapsanf spolek
Statut6rnI org6n:
Reditelka: Mgr. Romana Svobodov'6

Datum vzniku: 01.10.2010

Cil a fcel spolku
1, Cilem spolku: Spolek je dobrovolndi neziskovA organizace sdruZujfci odborn6
pracovniky, kteif se zabfvajf pomocf rchroZen6mu dit6ti prostiednictvfm rriznlich
forem pr6ce s jednotlivcem i s rodinou (vlastni i ndhradnf).

2. Spolek bude poskytovat pomoc v rodin6ch, kde je dit,5 ohroZen6 existenci rizik
anebo r0znou mirou zanedbdv6nI perle. N6strojem pomocije poskytovdni socidlnfch
sluZeb, ktere maji charakter sluZeb veliejnd prosp65nlch. Piijemcem pomocije tak
nejen dlt6, ale ijeho cel6 rodina.

3. Ucelem spolku je poskytovdnl sociiilnfch sluZeb a zaji5t'ovdnf sociSln6 pr6vni
ochrany ddt[, kter6 majl charakter veiejn6 prosp65nyich sluZeb. Za tfmto ildelem bude
spolek usilovat o:
a) prevenci umist'ovdni d6ti do 0stavnlvlchovy
b) sniZovdni podtu d6ti umfst6nlich v tistavnich zaYizenich
c) stabilizaci a rozvoj funkcf rodiny
d) hdjeni z{jml cilov6 skupiny a dodrZovdni priiv v kontextu Evropsk6 unie
e) rozvoj multidisciplindrni spoluprdce, (spolupracuje s Ustiedn[mi org6ny st6tnl
sprdvy, s org6ny kraj0, obcls pienesenou p&sobnostf, dal5imi stdtnimi,
samospr6vnfmi, nestdtnimi a soukrornfmi institucemi, kter6 se zabfvajf soci6ln6prdvni ochranou a vfkonem dstavnf vfchovy d6tf)
f) systemov6 zmdny v p6di o ohroZen6 driti
g) vzd6l6vaci (edukadni) a osv6tovou dinnost
4. Spolek d6le bude usilovat o:
a) zvy5ov6ni podilu n6hradnIrodinn6 p6de v syst6mu sluZeb pro d6ti bez rodinn6ho
zAzemi
b) zaji5t'ovdnI a informovdniveiejnosti o vzddldvacich programech zamEienfch na
rozvoj a podporu n6hradnI rodinn6 p6,de (ddle jen NRP)
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c) zaji5t'ovdni a poskytovdni n6sledn6 p6de rodin6m NRP, v6etnd poradensk6
dinnosti
d) pifpravu a realizovAni programfr, kter6 budou usnadiovat zadlen6ni rodin NRP do
Zivota spolednosti
e) vytvdieni a zajiSt'ovdnf fungujfcf sitd odbornych sluZeb podporujfcf rodiny NRP a
iniciovat jejich setkdvdn i
f) vytvdrienI rnoZnosti pro osvdtovou a vzd6ldvac;i (edukadni) 6innost

5. Spolek vykondvd tyto dal5i obecnS prospd5n€r dinnosti:
a) probadni programy cilovO skupind d6tf a rodid;ft
b) prdci se stdZisty a dobrovolniky
c) piednd5ky akurzy pro rodi6e zam6ien6 na rozvoj rodidovsklch kompetencl
d) piednii5kovou dinnost a metodick6 vedeni
e) podporu pii ie5eni rodinnych spor0
f) realizaci vyzkumnych projektft
g) publikuje dl6nky avyddrvit 06elove publikace
h) navazuje kontakty se st6tnfmi institucemi a jirrfmi organizacemi s obdobnfmi cily

vCRivzahrani6i
i) realizuje odborn6 praxe student0 vy$Sich odbornfch VOS) a vysokych Skol

ffS)

6. Vlastni hospoddiskd dinnost spolku piedstavuje:
a) poi6ddni odbornfch kurz0, Skoleni a jinyich v:td6l6vacich akcl vdetnd lektorsk6
dinnosti
b) poidddni kulturnich akc[, benefidnich koncertflr
c) veiejnfch sbirek

Vedlej5i hospod6iskd dinnost md pouze doplilkovf charakter k hlavn[ 6innosti, pro
kterou spolek vznikl.

Kategorie ridetni jednotky:
Organizace DOMUS
Mal6 podniky.

- Centrum

pro rodinu je spadd dle kategorizace do kategorie
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ll. Obecn6 udetni z6sady
Udetni zAvlrka byla sestavena na zdkladd ricetnictvl organizace veden6ho v souladu
se zdkonem 6,.26311991 Sb. o rjdetnictvi v platn6m zn6nI a v souladu s vyhl65kou
c.504/2002 Sb., kterou se stanovi obsah Udetni zAvErky pro udetnl jednotky, u
kterfch hlavnim piedm6tem dinnosti neni podnikdnl, pokud udtuji v soustavd
podvojneho Udetnictvi,
V5echny 0daje jsou uvedeny v korun6ch deskfch (Kc). M6novou jednotkou jsou
tislce, pokud neni uvedeno jinak.
Udetnictvi respektuje obecn6 ridetni::6sady, p[edevSlm zdsadu 06tovdnf ve v6cn6 a
dasovd souvislosti, zdsadu opatrnos;ti a piedpoklad o schopnosti fdetni jednotky
pokra6ovat ve svfch aktivitdch.
Pilloha je zpracovanA za ri6etni obdobi podinajici dnem 01. ledna 2018 a kondi
dnem 31. prosince 2018.

11.1.

Dlouhodobf majetek

Organizace v roce 2019 poifdila Server na ochranu dat (kompletnf ie5eni ochrany
dat v rdmci GDPR). Majetek byl z d6sti hrazen z investidnidotace od Plzehsk6ho
Kraje. Poiizovacl cena majetku byla. ',229 142,54. Z dotace byla hrazena ddstka
160 600,00 Kd, ddstka 68 542,54 byla hrazena z vlastnich zdrojfr organizace.
Majetek byl zaYazen do 1. odpisov6 skupiny. Dariov6 odpisy byly uplathovan6 pouze,
z 66sti ceny majetku hrazen6 z vlastnich zdrojir. U d6sti hrazen1 z dotace je
0dtovdno pouze o ridetnich odpisech a stejn6 v1i5e je rozpou5tdna ve prosp6ch tictu
691 ... .Dotace investidnf.
Dahov6 odpisy u ddsti hrazenl z vlastnich zdroj& byly vy55i neZ odpisy 06etnf. O
tento rozdfl byl z6klad ke zdan6ni porriZen na i6dku dislo 150 v dahov6m piizndni.

11.2.

Cenn6 papiry a podily

Organizace neevidujeZAdne cenn6 papiry a podfly.

11.3.

Z6soby

Organizace eviduje zdsobdch pouze bezplatnd zlskan6 potraviny od Potravinov6
banky, kter6 ddle poskytuje bezplatndr svfm klientfrm.
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Pohled6vky

Pohleddvky se oceRuji pii svem vznikLrjmenovitou hodnotou. Organizace b6Zn6
netvoii opravn6 poloZky. O piipadn6 tvorbd opravn6 poloZky mfrZe rozhodnout ieditel
organrzace.

11.5.

Cizomdnov6 transakce

Majetek a z|vazky poilzen6 v cizi m6nd se oceiiuji v deskfch korundch v kurzu
platn6m ke dnijejich vzniku (vyhldsenfm e Ng k piedchozfmu pracovnfmu dni).

11.6.

Casov6 rozli5eni

Organizace Uctuje o n6kladech pii5tlch obdobi. Prostiednictvim ndklad0 pii5tfch
obdobi casovd rozliSuje n6klady, kte16 souvisi s dal5fmi di dal5imi obdobimi.
Organizace nerozli5uje ndklady, kter€r se ka2dorodn6 opakuji a n6klady, kter6 jsou
svou ddstkou nevyznamn6, tj. do vyiSe 1.000 Kd,
Organizace 0dtuje tak6 o vynosech pii5tich obdobf, a to v pifpad6 jiZ piijatfch, ale
zatim nepouZitf ch dotacf
.

D6le organizace ridtuje o ptfjmech pii5tiho obdobi a to v piipad6, Ze do5lo k pouZiti
dotace v r6mci piedfinancoveni. Na ;zdklad6 nronitorovaci zprhvy za piedchAzejici
obdobi budou ndklady organizaci zpdtn6 proplaceny. V rdmci jednoho dahov6ho
obdobl bylo utraceno vice, neZ bylo piijato. Organizace tedy 0dtuje na vrub 0dtu 385
a ve prospech Udtu 691. Popiipad6 do5lo k vyridtoviini n6kladft a na jejimZ piijde
dotace na 0det organizace dal5i 0detnf obdobi.

11.7.

Piijat6 dary

Organizace fdtuje o bez0platnem pifjmech - darech. Tyto dary fctuje organizace
v okamZiku piijeti ve prosp6ch 06tu 911 a na vrub OCtu 221 - Bankovnl 06et nebo
211 - Pokladna. V okamZiku pouZiti dary rozpustf dary ve prosp6ch tictu 682 a na
vrub ridtu 91 1. Fondy - 0dty 911 odpovidaji neutracenlm darflm,

11.8.

Veiejnf sbirka

Organizace veiejn6 sbirky nepoiddd ani neorganizuje.

11.9.

Piijat6 dotace
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Piijate dotace jsou prostiedky poskytnute z veiejnfch zdroj0, tedy zejmenaze zdrojft
stAtniho rozpodtu, z rozpobtil 0zerrn6 samospr6vnfch celkil, ze zdroj& st6tnich
rozpodtfr cizich st5t0 apod,
O tdchto prostiedcich ribtuje organizace pii piijr:ti na z6vazkovfch tidtech skupiny 34,
popiipad6 rovnou ve vynosech na Udtu 691 Dotace. V pilpad6, 2e neni cele piijat6
ddstka dotace do konce roku utracena, je zbylit ddstka vyklzAna iako zAvazek na
rl6tu skupiny 34 nebo jako v5inos pii5ttich obdobi na Udtech skupiny 38. V pifpad6, Ze
je utraceno v r6mci dotovan6ho projerktu vlce, neZ bylo zatim v r6mci dotace piijato,
fftuje organizace na vrub 06tu skupiny 385 .- pi'Umy piiStich obdobf ve prospdch
rjdtu 691 - Dotace, tak aby visledek hospodaierniz dotace byl vZdy nulov5i.

-

11.11.

Vlastnf jmdni, nadadni kapit5l,....

Organizace vlastnljm6ni ani nadadnf kapit6l nereviduje.

11.12.

Dafi z piijm0

Organizace je vefejn6 prospd5nfm poplatnikenr v souladu s $17a z1kona
6. 586i1992 Sb., o danfch z piijmfr, ve zn6nI pozd6jSlch piedpisfr (ddle jen ZDP).
Organizace uplatiuje osvobozenidarfr podle $19b odst. 2b)ZDP vZdy kdyZ je to
moZn6.

ll.1 3.

06tovini piefakturace n6kladt

Organizace v roce 2017 udtovala piedfakturaci ndkladfr z historickiich dfrvod& pies
vynosov6 a n6kladov6 rldty. Vznikl6 n6klady rjdtovala na vrub (6tov6 skupiny 5
N6klady. Pii piefakturaci ndklad0 klientfrm ridtuje ve prosp6ch tjdtov6 skupiny 6
Vf nosy (konkr6tn6 649 - Ostatni vyinrcsy). N6klady a Vii nosy jsou v tldetnictvl
zaznamen6ny ve stejne vf5i. Od roku 2018 zailne organizace dodrZovat standartni
0detnf postupy. Piefakturace bude ridtovdna na rozvahovyich tidtech skupiny 315
OstatnI pohleddvky.
V roce 2018 a 2019 organizacejiZ rictovala dle zmindn6ho z6sobu na rozvahovfch
Uctech 315 - Ostatni pohled6vky.

-

-

Strana 7/16

DOMUS

-

Centrum pro rodinu 2.s., le:22842250, eernickeT, 30100 Plzeh
Piiloha k 0detni zAvbrce sestavend k 31.12.2019

lll. Doplnujici ridaje k vfkazrim
lll.1. Dluhy po splatnosti z titulu dani, soci6lnfho 6i zdravotniho poji5t6ni
Organizace ZAdne takov6 dluhy neevicluje.

lf 1.4.

Dlou hodob6 zAv azky

Organizace neeviduje Zdrdn6 dlouhodob6 zAvazky se splatnosti del5i neZ 5 let od
rozvahov6ho dne.

lll.5. Majetek neuvedenf v rozvaze
Krom6 drobn6ho majetku v zanedbateln6 hodnot6 neeviduje organizace 26dny
majetek neuveden;i v tozvaze. Drobnyi majetek reviduje organizace ve vedlej5i
evidenci mimo 0cetnictvf.

lll.6. ZAv azky nevy k6zan6 v rozv aze
Organizace neeviduje 2irdne zAvazky, kter6 by
v tozvaze.

1.<

rozvahov6mu dni nebyly vyklzAny

lll.7. Osobni nSklady
Pr0m6rn! podet zam6stnancft
Prfrm6rn! podet zam6stnanc0 v roce
2019

Pr[rnr,5rn1i podet zamdstnanc0

29

28

v roce

2018

z toho dlen0 iidicich orgdnit
Prfimdrnyi podet iidfcich pracovnlkfr v
roce 2019

PrfrnrSrn! pocet iidicfch pracovnfk0 v
roce 2018

3

3

Osobnf ndklady na zamdstnance, z tolto na dlerry iidfcich orgdnU
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2019 v tis. Kd

2018 v tis. Kd
OsobnI n6klady
na zam6stnance

Osobnl n6klady na Osobni ndklady Osobni nSklady
na dleny iidicich
na
dleny iidicich
orgiln[t

zam6stnance

orgiinit

0

t3 714

0

ZAkonnl sociSlni pojiStdn i 2 933

0

3 366

0

Ostatni socidlni pojiSt6ni

0

46

0

Mzdove ndklady

12 027

Clenfrm orgenri v roce 2019 nebyly poskytnuty Zddn6 odmdny ani funkdni poZitky,
nebyly jim poskytnuty ani ZAdne pfrjdky, 0v6ry, zAruky dijind pln6ni.

lll.8. Odm6na piijat5 statut6rnim auditorem
Organizace povinnosti auditu 0detni zdv6rky nepodl6ha.

lll.9. N6klady a vlinosy mimoi6dn6 svfm objemem nebo privodem
V roce 2019 organizace pouze rozpustila fond tvoien6ho ze zisku z minullich let ve
vyi5i: 520 tis. Kd. Tyto vynosy byly pouZity na rjhradu n6kladt v hlavni dinnosti
organizace. V projektech NdhradnI rodinnd p6t;e, Soci6ln6 aktivizadni sluZby pro
rodiny s d6tmi, Koudovdni rodidovskych dovednostf, Kochemsk6 praxe - podpora
rozvodovych a rozpadovlich rodin, Hlasy ddti-- co s t[m ud6l6me?. Jednalo se o
dofi nancov6n i projektfl.
Dofinancovdnf v tis. K6:
Proiekt
Ku6ov6nI rodi6ovskVch
dovednostl

V tis. Kd
Dofinan cov6 n i projektu
v hlavnl dinnosti, na kter6
nebyly ziskan6 prostiedky
z veieinVch zdroift
Dofi na n covdn i projektu
v hlavn[ 6innosti, na kter6
nebyly zfskan6 prostiedky
z veieinVch zdroi0
Dofi nancovdn i projektu
v hlavnf dinnosti, na kte16
nebyly ziskan6 prostiedky
z vefeinVch zdroi0
Dofi nancovdn i projektu
v hlavnI dinnosti, na kte16
nebyly zfskan6 prosttedky
z veieinVch zdroift
Dofinancovdnl proiektu

1

Podpora rozvodovfch
rodin, a rodin vkrizi

N6hradni rodinnd p6ee

506

Hlasy d6ti

,|

Soci6ln6 aktivizadnI

I

o
Strana 9/16

DOMUS

-

Centrum pro rodinu 2.s.,le:22842250, eernicke7,30100 Plzeri
Piiloha k 0detni zAvdrce sestaven6 k 31.12.2019

v hlavni 6innosti, na kter6
nebyly zfskan6 prostiedky
z veieinVch zdroi0

sluZba pro rodiny s ddtmi

520

Celkem

lll.10. Zlstavy a rudeni
Majetek organizace neni zatilen Zddntim z6stavnim prdvem.
Organizace neposkytla ani nepiijala ZAdnA rudeni.

lll.11. Piijat6 dotace a dary v tis. Kd
V roce 2019 byly piijaty niisledujicf dotace:

eestra v tis. K6

Poskytovatel

9 596

Plzehskf Kraj
Statutdrrni mdsto Plzeti

150

Plzeiskyi kraj mimo VP a lP

164
50

Statutdrnf mdsto Plzeh mimo VP

I

Uiad pr6ce

284

M6sto Rokycany

25

Uiad prdce - piispdvek na spoledensl<y
Udelne oracovnI misto

90

Plzehskii Kraj
pomdrnd c6st

-

-

161*

investi6nl dotace
rozpu5t6ni do v;inos0

19 520

Celkem

*V5echny vy5e uveden6 dotace byly pln6 vyderp6ny. Investidni dotace byla
rozpu5t6na d6ste6n6 ve v1i5i 7 tis. K.6, tato v5i5e byla urdena dle ridetnich odpisft
organizace. Investidnf dotace je plAnovand se bude rozpou5t6t do konce roku 2023,
dle stanovenych tidetnich odpisfr organizace. Zfrstatek investidni dotace ve vlSi 154
tis. Kd je evidovdn na fondech, konkr6tn6 nia Uctu 901 Bez0platne poiizenf
majetku.

V

roce 2019 byly piijaty nepen6Zit6 dapu podobd potravin, kter6 jsou

bezuplatne pied6vdny klient0m. Ddle jeden pen6Znf ve vf5i 4, tis. K6.

Poskytovatel
Potravinovd banka - ESF

Koment6i

C6s tka
v tis. Kd

NepenEZni piijem
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NepeneZni piijem

Potravinov6 banka

Finandni piijem

4

Pfijatf dar nebyl v roce 2019 vyulit,
Zfrstatek dar0 ke dni 31 .12.2019 je

Poskytovatel
Fond 911

*pendlitd

dary -bezuplatn'!

jer

evidov6n na (dtu 911

13, 619,

11

Ni.e

-

piijat6 dary.

.

Po66tedni
stav v tis.
Kd

Piijem
v tis. Kc

10

4

Vlidej v tis.

Ztstatek v tis.

K6

K6
l4

nr*iiem

Organizace v roce 2019 bezplatnE poskytla svfm klientfrm potraviny ve v)iSi:
1. Potravinovd banka: 251 tis. Kd - zftstatek potravin na skladd k 3'1 -12-2019 ie'.
9 tis. Kd.
2. Potravinovd banka - potraviny z ESF fond&: 120 tis. Kd (z toho dom6ci
potieby:12 tis. Kd, drogerii: 58 tis. Kd. a ;cotraviny 51 tis. Kd - z0statek potravin
na skladd k 31-12-2019 je 7 tis. Kc.
Celkem zfrstatek potravin k 31. 12.2018: 57 tis. Kd,

Poskytovatel
Potravinovd banka - ESF
Potravinovd banka

PodStedni
stav v tis.
Kc
0

Pi'rjem

Vlidej v tis.

v tis. Kd

K6

127
72

120

7

t20

9

Ztistatek
v tis. Kd

|'l.12. Veiejn6 sbirka
Organizace v roce 2019 neorganizovala 26dnou sbirku

lll.13. Vfsledek hospodaieni a dafi z piijmu
Vlisledek hospodaieni za rok 2018 byl pieveden do nerozd6len6ho zisku minulfch
laf
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Za rok 2019 organizace vykazuje zisk ve vysi 4

2U

Ke,.

Zlklad dan6 z piljmu ve vf5i

1 107,00 Kd byl zji5t6n ndsledovnd:
Byly osvobozeny piUmy ze ztrAtovych nepodnikatelskiich 6innosti a pi't.;my z dinnostf
kter6 byly hrazeny z dotacf. Ddle piijmry hrazeny z rozpu5t6n6ho fondu, tvoien6ho ze
zisku z minulfch let.
,

Rozd6lenl dinnosti dle ndsledujicf tabulky:

HlavnlCinnost

Vfnosy

Popis

Cinnost

1

Socidln6
aktivizadnl

v tis.

Ndklady v tis. Vfsledek
hospodaieni
v tis. Kc

Ki'

K6

5,420

5 431

1 175

1 177

-z

o6i?

964

-1

1 252

1 252

0

91'.1

971

n

11

sluZby
rodiny

pro
s d6tmi

-Plzeh

(8626776],

Hlavnl Cinnost 2

Socidlnd
aktivizadni

sluZby

pro
rodiny s d6tmi
Klatovy
(6479091)

Hlavni Cinnost 3

Sociiilnd
aktiviza6nf

sluZby
rodiny

HlavnI Cinnost 4

pro
s ddtmi

-Rokycany
(7153792\
Soci6ln6
aktivizacni

sluZby

pro

rodiny s detmi

Hlavni Cinnost 5

Tachov
(8818852)
Soci6ln6
aktivizadni
pro
rodiny s d6tmi

sluZby
-Stod
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Hlavnf 6innost 6
Hlavnl 6innost 7

Hlavnf 6innost 8

Hlavni 6innost 9

Hlavni dinnost
10

Hlavni 6innost
11

Vedlej5i 6innost
1

Celkem

Hlavnf 6innosti

-

Centrum pro rodinu 2.s.,|e .228,+2250, eernick6 7, 30100 Plzeri
Piiloha k 0detni zAvdrce sestaven6 k31.12'2019

(8820987)
I 887
Ndhradnf
p6ce
rodinnd
Hlasy d6tf - co 0
s tlm
ud6l6me?
9i3
Kaudovdni
rodidovskf ch
dovednostf
120
Podpora
rozvodovyich
rodin a rodin v
krizi
a
I
Server
odpisv
J
Clensk6
oi[soEvkv
104
Hospoddiskd
6innost
20 001

4a5

I

894

-7
,1

1

-l

100

-z

123

10

-J

0

74

JU

19 997

4

nebyly v r6mci dahov6ho piiznirni zohledn6ny, jejich

hospoddiskli vfsledek byl nula a zAklad neovliltni.

z hlavni iinnosti d. 1,2,3,6,7,8,9 a 10 nejsou piedm6tem dand podle paragrafu
18a odst 1.) ZDP jednd se o ztr6tovti nepodnikatelsk6 dinnosti - ve vfSi 17 663 tis.

Pi'r;my
K6.

Z uvedenfch ztr6tovych dinnosti byly z toho u hlavnich 6innstf 1,2,3,6,7,8,9 a 10 byly
vyloudeny piUmy podle paragrafu 23 odst.4 plsm. b) - jedn6 se o pifjem, kterii iiZbyl
v minulosti zdandnf (zisk z minulf ch [et) a to ve vyi5i: 516 tis. Kd.

Piijmy ze ztrdtovfch dinnostf - zde byly vyiazeny piijmy ve vfSi 17 147 tis. Kd nejsou piedm6tem dand podle paragrafu 18a odst 1.)ZDP - jednd se piljmy ziskan6
z veiejnlich zdrojfl.
z hlavnf dinnosti 6. 11 - byly osvobozeny podle paragrafu 19 odst. 1)ZDP
jedn6 se o dlensk6 piisp6vky podle stanov orgilnizace.
Pt'r1my

a-

D6le byly vyiazeny vyidaje podle paragrafu ztl ZDP, kter6 nejsou uznatelne vfdaje.
Jednalo se o n6klady hrazen6 z dotacf v hlavnlch 6innostech 6fslo: 1,2,3,6,7,8,9 a
10. A to v celkov6 vf5i 17 147 tis. K6. N6klady ve vf5i 516 tis. Kd, kter6 byly hrazeny
z rozpu5tdn6ho zisku. D6le zde byly vyYazeny rrdklady na obderstveni (513)
Celkem se hospod6iskyi vfsledek narvyiSil o neuznateln6 ndklady ve vf5i 17 673 tis.

K6.

A

zArovei ponlZen

osvobozeny od dan6 z

o

pi'r.ymrJr

vfnosy, kter6 nebyly piedmdtem dan6 nebo

v celkov6 d6stce

-
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D6le byl zAklad ke zdandni zohlerln6n z hlediska odpis0. Spolednost dahovd
odpisuje jen tu dSst odpis& z ceny majetku poii:ren6 z vlastnich zdroj0. Udetnf odpisy
pro rok 2019 z uveden6 ceny byly: 3 tis. Kd a dahov6 odpisy: 14 tis. Kd. Rozdil mezi
[detnimi a dahovymi odpisy je 1'1 tis. K6.ZAklad ke zdan6ni byl tedy je5t6 poniZen o
rozdil odpisfr, protoZe dahov6 odpisy jsou vy55i ne2 ildetni. Rozdil je zobrazen
v dafrov6 piizn1ni na iddku dislo: 150.
HV (4) + Neuznatelne vydaje (19 6713) - Neuznatelne vynosy (19 665)
dahovf a 06etnich oodpisfr)= zdklad ke zdan6ni 1 tis. K6.

-

11 (rozdil

Zi*lad dan6 byl zaokrouhlen a sniZen na 1 000,00 K6 uplatn6nim sniZeni z{kladu
dand vsouladu s $20 odst. 7 ZDP. Organizaci tedy za rok 2017 vznikla dahovd
fspora ve vf5i 190,00 K6. Tato dahov6 0spora bude v nAsledujlcfm jednom roce
pouZita na fhradu ndkladfr ve ztrdtovlch nepodnikatelskfch dinnosti. Tedy v roce
2020.

Dariovd rlspora z{skanA v minullich letech byla
Dariovd (spora v roce 2018.7 980,00
HlavnI dinnosti
Kau 6ovdn I rod idovskf ch
dovednosti He
Podpora rodin v krizovlich
situacich HC 9
Socidln6 aktivizadn i sluZby
pro rodiny s ddtmi - VP
Plzeh 8626776\ - He 1
Ndhradni rodinn6 pede - HC

I

Celkem

v roce 2018 pouZita n6sledovn6.

HospoddiskV vVsledek
1 325 (ztrata)

-

2018
1 981,00

4 269,00
405,00

-

PouZita daiovd 0soora

7 980,00

PouZita dariovd 0spora
2018
Pou2ita daiov6 0spora
2018

PouZita dahovd 0spora
2018
Dahovd 0spora 2018

lll.14. Vliznamn6 ud6losti mezi rozvahovfm dnem a okamZikem sestaveni

f6etni zlvilrky
Mezi rozvahovyim dnem a okamZikem sestavenf 06etnf zAvdrky nenastaly 25dne
47znamn6 uddlosti.

V Plzni dne 25. bbzna 2020
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Sestavil:

-

:l

Ing. Michaela

Statutdrnf

orgdn:

Pillohac.

1-R

Server
(dotace)
Server
(vlastnf
zdroje
oroanizace
Celkem

Centrum pro rodinu 2.s.,le:22842250, eernicke7,30100 Plzefi
Pifloha k Udetni zAvdrce;estaven6 R 31.12.2019
rr

Mr6zkov6 y\,

Mgr. Romana Svobodov6

s dlouhodobeho maietku
Dahov6
Udetnf
Poiizovaci
odpisy
odpisy
cena
Zohledndno
ndklad
v 0detnictvi - v daiov6
551
oiiznAni
0,00
6 692,00
160 600,00

68 542,54

2 856,00

13 709,00

229142.54

I548,00

13 709.00

RozpuSt6nf
dotace
(vf nos
v rozvaze)

Z[tstatkov5
cena

691

6 692,00

153 908,00

0

65 686,54

V daiov6 plizn{ni zohledn6ny 0detnf a dahov6 odpisy pouze z ceny poiizen6
z vlastnfch zdrojfr. Cena hrazena z dotace byla stejnou ddstkou v 0detnictvi
v ndkladech a stejnou ddstkou ve vfnosech. Do n6kladu byly 0dtovSny odpisy na
vrub rjdtu 551 a ve prospdch Udtu 082. DalSfm zdpisem do5lo k rozpu5t6nldotace ve
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prospdch ridtu 691 a na vrub ri6tu 901. V ddstce 6 692. Tim do5lo k vyrovn6nl
n6kladtr a vlinos& a nebylo jiZ zohlediovano z hlediska zirkladu ke zdandnf.
V piizn6nf byly tedy zohledndny pouze ridetni a daiov6 odpisy z ceny z vlastnfch
zdroj. Udetnf odpisy: 2 856,00 K6 a dahov6 odpisy '13 709,00 K6.
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