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tnq. Václav ČemÝ. Ph,.D,: Zpráva auditora o ověření roční účetní závérkv účetní iednatKy HornamlÝnská,

1. Zpráva nezávislého auditora

Zaměstnancům a správní radě
účetní jednotky Hornomlýnská, o.p.s.

1,1 Výrok auditora

Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky obecně prospěšné společnosti
Hornomlýnská, o,p.s., §estavené na základě českých rjčetních předpisů. Tato účetní
závěrka je tvořena rozvahou, výkazem zisků aÁráta přílohou k této r]četnízávěrce za
rok končíci 31.12.2a19. Příloha o.bsahuje popis použitých podstatných úěetních metod
a dal§í vysvětlující informace. Úaale o společnosti jsou v bodě' 1 přílóhy k účetní
závěroe,

Ulčetni jednotka dále předložila výroční zprávu, jejíž ekonomická část je zaťazena
v této zprávě,

Pgd|e,.m.ého názpru_účelní závěrka.pgdáyá v,Ěrný a poctivý obraz aktiv.s_paEiv
ohecnĚ erq§pěšné společnoeti Horng§r|Ýq§kÉ, g.e.s, k ?í.í2.20í9 a náklad}i_q
vÝnosů,a LÝslqCKu ieiího hospgdaření zq rok končící d,nem ?{,{2.201.9 v g,o§lpdg
s česl§ými účetními předpisv.

1,2 Základ pro výrok

Audit jsem provedl v souladu se zákonern o auditorech a standardy Kornory auditorů
České republiky (KA ČR) pro audit, kterýmijsou mezinárodní standárdy pro áudit (l§A)
případně doplněné a upravené souvisejícími aplikaěnírni doložkami. Moje
odpovědnost stanov§ná těmito předpisy je podrobněji popsána v oddííu Odpovědnost
auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým
kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsem na učetní jednotce núxa
pt"o Život o.p.§. nezávislý a splniljsem i další etické povinnosti vyplývající z uvedenýeh
předpisŮ. Domnívám se, že důkaznl informace, které jsem shromáždil, poskýtují
dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku,

Ve smyslu příslušných ustanovení l§A 720 přijímám následující výrok k ověřeni
předložené výroční zprávy:

Homamlýnská, o,p.s.





lna, V§ctqv Čarý, Ph,P,,:,Zpráva quditon o ovéření ročaí účet!!záu.ěrky_,lěelní i§dgotky,.aarppm!fi§ká.
o,p.s. k 31.12,2019

Podle mého názoru přgdložená vÝroĚpí ?§ráya [ornomlÝngká,,&p.§. ?a obCobí
končící 3í.12.20'!9 ie v s,ouladu 9,p.ř9É,toženou úěetní závěrkou a věrně odráží
tidaie uvedené v předložené účgtnízávěrce. U_v_q{ené finanční i nefinanční dary
isou řádně wkázátlLLzaevidovánv.

1.3 Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky

Za sestavení účetní závěrky, podávající věrný a poctivý abraz v souladu
s ěeskými úěetními předpisy, odpovídá statutární orgán účetní jednotky
Hornomlýnská, o.p.s.. Součástí této odpovědnostije navrhnout, zavést a zajistit
vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazenlm účetní závěrky tak, aby
neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou,
zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené
účetní odhady.

Při sestavování úěetní závěrky je statutárni orgán společnosti povinen posoudit,
zda je účetní jednotka schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat
v příloze účetní závěrky okolnosti týkající se jeiího nepřetržitého trvání a použití
předpokladu nepřetržitého trvání při sestavování účetní závěrky, s výjimkou
případů, kdy vedení společnosti plánuje zrušení nebo ukončeni činnosti
společnosti, resp, kdy nemá jinou možnost než tak učinit.

O uznání svoji odpovědnosti vydal statutární orgán společnosti písernné
prohlášení, které předal auditorovi a které je součástí spisu auditora,

1.4 Odpovědnost auditora

Mým cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje
qýznamnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat
zprávu auditora obsahující můj výrok. Přiměřená jistota je velká míra jistoty,
nicméně nenl zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy
ve všech připadech v úěetnl závěrce odhalil případnou existující významnou
(materíální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou venikat v důsledku podvodů nebo
chyb a považují se za významné, pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě
nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účotní
závěrky na jejím základě přijmou.

Homomlýnská, o.p,s.





při provádění auditu v souladu s qýše uvedenými předpisy je mojí povinností
uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní
skepticismus. Dále je mojí povinností:

r ldentifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti ričetní
závěrky způsoboné podvodem nebo ehybou, navrhnout a provést
auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné
důkazní informace, abych na jejich základě mohl vyjádřit výrok. Riziko, že
neodhatím významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v dŮsledku
podvodu, je větší než riziko neodhalení qiznamné (materiálni) nesprávnosti
způsobené c},rybou, protože součástí podvodu mohou b;fi také tajné
dohody, falšování, timyslná opomenutí, nepravdivá prohláŠení nebo
obcházení vnitřních kontrol statutárním orgáném.

. §eznámit se s vnitřním kontrolním systémem společnosti relevantním pro
audit v takovém rozsahu, abych mohl navrhnout auditorské postupy vhodné
s ohledem na dané okolnosti, nikoli abych mohl vyjádřit názor na účinnost
vnitřního kontrolního systému.

r Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel přiměřenost provedených
odhadů a informace, které v této souvislosti statutárni orgán uvedlv příloze
účetní závěrky.

l Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení
rlčetní závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné
důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplWající
z událostí nebo podminek, které mohou významně zpochybnít schopnost
účetní jednotky trvat nepřetržitě. Jeetliže dojdu k závěru, že taková
významná nejistota existuje, je mojí povinností upozornit v mé zprávě na
informace uvedené v této souvislosti v příloze účetni závěrky, a pokud tyto
informace nejsou dostalečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Moje závěry,
týkajíci §e schopnosti účetní jednotky trvat nepřetržitě vycházejí
z důkazních informací, které jsem ziskal do data mojí zprávy. Nicméně
budouci události nebo podmínky mohou vést k tomu, že účetní jednotka
ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

r vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah úěetní závěrky, včetně
přílohy, a dále to, zda účetní jednotka zobrazuje podkladové transakce a
události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Homomlýnská, o.p.s,





tnq. Věcl.av.Čemý, Ph,D,: Zoráva auditara o ověření.roční (lčetaí závěrt.<:/,účetrú jednotkv HornomtÝnská,
o.p,s. k 31.!2.2019 _

Mojí odpovědností je informovat statutární orgán a zamě§tnance mimo jiné o
plánovaném roz§ahu, a naěasování auditu a o významných zjištěních, která jsem
v jeho průběhu učinil, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřnlm
kontrolním systému.

1,6 Zdů razněn í výanam né skuťečnosťí

V mezidobí mezi datem, k něrnuž se sestavuje ričetnízávěrka a datem její prezentace
do§lo k celosvětové pandemii koronaviru COV|D - 19. V souvislosti s tím jsou úěetni
jednotky povinny posoudit možné ekonomické dopady zejména s ohledem na platnost
sohopnosti účetníjednotky trvat (zásada going concern). Účetní jednotka vyhodnotila
tato rizika a dospěla k závěru, žeJeji další činnost není ohrožena. (Viz bod 2,1§ přílohy
k úěetní závěrce).

V Praze, 02.06,2020

lng, Vácnv ČeRNÝ, pn.o.

Na Okruhu 387l17
142 00 Praha 4

auditor, č. oprávnéní l<AěR 1684

Hornamlýnská, o.p.s,
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Z. Úeetní závěrka Hcrrnomlýnská, o.p.s , za rok 2glg
2.1 Rozvaha k 31.12.2019

Hornomlýnská, o.p.s,





Ro:vaha podlo Přilohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 §b,

tlě6tní j9dnotke doručí|
1 x příslušnému íin. orgánu

RozVAHA
v plném rozsahu

ke dni 31.12.2019
( v celých tisících Kč )

lČo

01 61 5939

Název, sídlo a právni forma
účetní jednotky

Hornomlýnská, o.p.s, obecně p
Filipova 201311
Praha 414
148 00

Označení AKTIVA číslo
řádku

§tav k prvnímu dni
účetního obdobl

Stav k posled, dni
účetního období

a b c 1 1

A, Dlouhodobý maiatek celkem Součst A.l. až A.lV. 1

A. l. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Součet A.l.,l. až A.1.7 9

A. l.,|.

A.1.2.

A, 1.3.

A. 1.4.

A. 1.5.

A. 1.6.

A, 1.7.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2

§ofhaiare (013) 3

Ocenilelná práva (014) 4

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5

Ostaini dlouhodobý nehmotný majetek (019) D

Nedokončený dlouhodobý nehmotný ma,jetek (041) 7

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8

A. ll, Douhodobý hmotný majeiek celkem §oučet A.ll.'l. až Al1.10. 20 913 928
A, ll",l.

A. ll,2.

A. l1.3.

A. |1.4.

A. ll, 5.

A. 11.6,

A. ll,7.

A, ll, B,

A. l|.9,

A, ll. 10.

Pozemky (031) 10

Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 1,1

Stavby (021) 2

Hmotné movité věci a jejiďt soubory (022) 3 293 293
Pěstiietské celky fuvalý& porostů (025) 4

Dospělá zvířata a jejich skupiny (026) É

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 6 620 635
Ostatní dlouhodobý hmotný tnajetek (029) 7

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042' 8

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (05Z) 9

A.lll. Dlouhodobý finanúti majetek celkem Soucet A.ll1.1. až A.111.6, 2B

A. lll. 1.

A, lll. 2.

A, lll. 3.

A, ll1.4.

A. lll, 5.

A. ll1.6,

Podíly - ovládaná nebo ov|ádajicí osoba (061) 21

Podíly - podstatný vliv (062) 22

Dluhové cenné papíry džené do splatnosti (063) 23

Zápťtičky organizačnim složkám (066) 24

Oslatni dlouhodobé zápůjčky (067) 25

o§latní dlouhodobýfinanční majetek (069) 26

A.lV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem §oučet A.lV.1, až A,lV,11 40 -9,13 -928
A. lV. 1.

A, lV.2.

A. lV.3.

A. lV,4.

A. lV.5.

A, lV.6.

A. lV.7,

A. lV.8.

A. lV.9.

A. lV. ,10.

A. lV. 11.

optávky k nehmotným Wsledkúm rnj,zkumu a vývoje (072\ 29

oprávky k softwaru (073) 30

Oprávky k ocenitelným právům (074) 31

oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému maietku (078) Jz

oprávky k ostatí]ímu dlouhodobému nehmotnému maj€tku (079) 33

oprávky ke stavbám (0Bí)

Oprávky k §amoslatným hmotným movitým věcem
a souborum hmotných movitríďr věci (082) 35 -293 _293

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) Jb

Oprávky k základnímu stádu a tažným zviřatům (086) 37

Oprávky k drobnému dlouhodobénru hmotnému maietku (0BB) 38 _620 -635

Oprávky k o§tatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39 /dt,. ů;*,





Označení AKTlVA číslo
řádku

§tav k prvnímu dni
účetního období

§tav k posled. dni
účetního obdobi

a b c 1 2

B. Krátkodobý majetek oelkgm §ouógt B.l. až B.lV. 11 3 178 3 848

B. l, Zásoby celkem Součet B.1.1. až B.1.9. 51

B, l. 1.

B, 1.2.

B. l. 3.

B. 1.4.

B. l. 5,

B. l. 6.

B, l. 7.

B. l, 8,

B, l. 9.

Materiál na skladě (112) 42

Maleriál na cestě (119) 43

Nedokoncaná rnj,roba (121) 44

Polotovary vlastní qiroby (122\ 45

Výrobky (123) 46

Mladá a oslalni zviřata a jejich skupiny (124) 47

Zbožl na skladé a v prodejnách (132) 48

Zboží na cestě (139) 49

Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50

B. ll. Pohledávky celkem §oučet B.l1.1, až B.l1.19. 71 231 309

B. ll. 1,

B. l1.2.

B, ll, 3.

B. l1.4,

B. ll. 5.

B, ll. 6,

B. ll. 7.

B. lí. 8,

B. ll. s.

B. ll. 10.

B. ll. 11,

B. ll. 12,

B. ll. 13.

B, ll. 14.

B. ll, 15.

B. ll. 16.

B. ll. 17.

B. ll. 18.

B. ll. 19.

Odběratelé (31 1) 52 161 170

Směnky k inkasu (3'l2\ 53

Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54

Poskyínuté provozní zálohy (314) ÁA 7o 132

Ostatní pohledávky (315) 56

Pohledávky za zaměslnanci (335) 57 7

Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veře,iného zdrav. pojištěni (336) 58

Daň z pňjmů (341) 59

Ostatní přímé daně (U2) 60

Daň z pňdané hodnoty (343) ol

Ostatní daně a poplatky (345) 6z

Nároky na dolace a ostatní zúčtovánl se §tátním rozpočlem (346) 63

Nároky na dotace a ost. zůčt. s rozp, orgánů územ, samospr. celků (348) M
Pohledávky za společníky sdruženými ve společrrosti (35B) 65

Pohledávky z pevných termino\^ých operaci a opcí (373) 66

Pohledávky z Wdanýcťt dluhopisů (375) 67

Jiné pohledáVky (378) 68

Dohadné úč§ aktivní (388) 69

Opravná položka k pohledávkám (391) 70

B. lll. Křátkodobý finančni maietek celkem Souč€t B.lll,,l. ažB.ll!,7. 80 2922 3 515

B, lll, 1.

B. lll. 2.

B. lll. 3.

B. lll. 4.

B. lll. 5.

B, lll. 6.

B. lll. 7.

Peněžní prostředky v pokladně (211) o 7

Ceniny (213) 73

Peněžní prosiředky na účtech (221) 74 2 913 3 508

Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75

Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76

o§tatní cenné papíry (256) 77

Peníze na ce§tě (26,1) 79

B. lV. Jiná aktiva celkem §oučet B.lV,1. až B.lV.2. 84 25 24

B. lV, 1.

B, lV,2,

Náklady příštíó období (3B1) 81 25 24

Příjmy příštíďt období (385) a1

Aktiva celkem §oučetA, až B, B5 3 178 3M8

ťffi
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Oznaěení PAslvA číslo
řádku

§tav k prvnímu dni
účetního období

§tav k posled. dni
účetního období

a b c 4

A. Vlattnl zdloJo cslkem §oučet A.l. až A.ll. 86 1 7a7 2 136

A, l, Jmění celkenr Souěet A.1.1, až A.I.3. 90 1 425 1 744

A. |, 1.

A.1.2.

A.1.3,

Vlastníjmění (901) 87

Fondy (911) B8 1 425 1 744

Oceňovací rozdíly z přecenění finančniho ma,jetku a závazkú (921) B9

A,ll. Výsledek hospodaření celkem Součet A.l1,1 až A.lt.3. g4 282 392

A, ll,1.

A, ll. 2.

A, 11.3.

tJčetvysledku hospodaření (963) 91 x 392

Výsledek hospodaření ve sóvalovacím řízení (931) 92 282 x

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztrála minulých let (S32) 93

B, Cizi zdrole celkem §oučst B.l. až B.M. 95 1 471 1 712

B. l. Rezervy celkem Hodnota B.1.1 97

B, 1, 1 Rezervy (941) 96

B, ll. Dlouhodobé závazky celkem Součet B.l1.1. až B.l1.7 105

B. ll. 1,

B. l,. 2,

B, ll. 3.

B. l1.4.

B. ll. 5.

B. l1.6.

B. ll. 7.

Dlouhodobé úvéry (95l) 98

Vydané dluhopisy (953) 99

Závazky z pronáimu (gil) 100

Pňjaté dlouhodobé zálohy (955) 101

Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 102

Dohadné účty pasiwtí (3B9) 103

ostatní dlouhodobé závazky (959) 104

B.lll. Krátkodobézávazky c€íkem §oučei B.ll1,1. až B.ll1.23. 129 10/.2 1 100

B- lll. 1.

B. lll,2.

B. lll. 3.

B, llt.4.

B, lll. 5.

B. lll. 6.

B. lll. 7.

B. 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. u1,22.

B. lll, 23.

Dodavatelé (321) 106 27 57

Směnkyk úhradě (322) 107

Pňjaté zálohy (324) 10B 87 161

o§tátnl záVazky (325) 109 4 4

Zaměstnanci (331) 110 11

ostatní ZáVažky vúči zaměstnancům (333) 111 3B9 343

Závazky k instituclm soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 112 20,| 175

Daň z příjmů (341) 1 
,13

Ostatní pňmé daně (342) 114 49 50

Daň z pňdané hodnoty (343) 115

O§tatní daně a poplatky (345) 116

Záuazky ve vztahu k státnímu rozpoč{u (346) 1,17

Závazky ve \rztahu k íozpočtu orgánů územ. samospr. celků (34B) 118 111 100

Závazky z upsaných nesplacených cenných papíru a podilů (367) 119

Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosť (368) 120

Závazlcyz pevnýó termínovýó operaci a opcí (373) 121

Jiné závazky (379) 122 2
Krátkodobé úvěry (231) 123

Eskontni úvěry (232) 124

Vydané krátkodobé dluhopisy |241) 125

Vlastní dluhopisy (255) 126

Dohadné účty pasivní (3B9) 127 161 21o
Ostatní krátkodobé finanční v,ýpomocj (249) 128





Označení PA§lVA číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního oMobí

Stav k posled. dni
účetního období

a b c 3 4

B.lV. Jiná pasiva celkem §oufut B.lV,l, až B.lV,2. 133 42g 612
B. lV. 1,

B. lV.2,

Výdaje příšiích období (383) 130 36
Výnosy příštích období (384) 131 393 612
Pasiva celkem §oučet A. až B. 134 3 178 3 B48

\
n^Oúť

se§taveno dne: 25.o3.2o2o Podpisoný záznam statutámího orgánu úěetní
nebo podpisouj,vzor fyzické_ oso9y, která je účetní

Právní forma účetrrí jednotky

obecně propěšná společnost

Předmět podnikáni

poskytování terénních a ambulantních
sociálních služeb

Pozn.:
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2.2 Výkaz zisků a ztráty za abdobí od 01. 01. do 31. 12. 2019

Homomlýnská, o.p,s.





Výkáž zisku a ztráty
podle Pňlohy č. 2
Vyhlášky č. 504/2002 sb

ÚčcfuíJrdnotra.doruĚí|
1 x pňslušnému finan&tímu orgánu

yíxnz a§Ku A zTRÁTy
v plnóm rozsahu

ke dni3.l.í2.20{9
( v celých tisícíoh Kě )

lČo

01615939

Název a sídlo účetníjednotky

Hornomlýnská, o.p,s, obecně p
Filipova 201311
Praha 414
148 00

Označení TEXT číslo
řádku

Činnosti

Hlavní Ho§podář§ká Celkem

5 7
A. Náklady 1

A. l. §potřebovanó nákupy a nakupovanó služby Součet A.l.,1. až A.1.6, 2 1 845 52 1 8s7

A. l. 1 Spotřeba materiálu, energie a o§tatních neskladovanýó dodávek 3 52o 40 560
A.1,2. prodané zboží 4

A. 1.3, opravy a udžování 5 329 329
A, 1.4. Náklady na ceslovné o 11 11

A. l. 5. Náklady na reprezentaci 7 1 1

A. l,6. Ostalnl služby 8 984 12 996

A,ll. Změny stavu zásob vlastnl ěinnosti a aktlvace Součet A,l1.7. až A,l1.9. 9

^.l1.7.
změna stavu zásob vlasiní dnnosti ,10

A,ll. E. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačrrích služeb 11

A, lt,9, AHivace dlouhodobého majelku 12

A.1ll, osobní náklady součet A.ll1.10. až A.ll1.14. lJ 7 866 7 866
A, lll. 10, Mzdové náklady 14 6 002 6 002
A, lll. 11 Zákonné sociální pojištění 1 809 1 809
A. llt. í2. Ostatní sociální pojištěni ,l6 na 23
A. lll. 13. Zákonné sociálni náklady 17 32 32

A. lll. 14. o§tatni §ociální náklady 18

A.lV. Daně a poplatky Hodnota A,lV.15, 19 1 1 )
A. lV. 15, Daně a poplatky 20 1 1 2
A. V. Ostatní náklady Součet A.V.16. až A.Y,22. 21 148 39 187

A. V. ,16. Smluvni pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a p€nále 22

A. V. 17, Odpis nedobytné pohledávky zó o 9

A. V. 18, Nák|adové úroky 24

A. V, 19. Kut§ové zlráty 25

A. V, 20. Dary 26 123 26 149
A. V.21, Manka a škody 27

A.v.22. Jiné ostatni náklady 2B ,t6 ló 29

A. Vl. Odplsy, prodaný majetek, tvorba a použiť rezerv a
qlrrsvnÝch položek §oučet A.V1.23. až A.Y1.27,

29

A. Vl. 23. odpisy dlouhodobého majetku 30

A.v|.24. Prodaný dlouhodobý majetek 31

A. Vl. 25, Prodané cenné paplry a podlly 32

A. Vl. 26. Prodaný materiál

A.vl.27, Tvorba a použiti rezerv a opravných položek 34 f ,+, ", U,Ť
A.vll. PosMnutó přispěvky Hodnota A.Vl1.28. 35 3 l .':,;' F;y ,m 3'
A. Vll. 28, Poskylnuté denské příspěvky a přispěvky zúňované mezi

orqanizačnímí složkami
36 3

V ,]^
J





Označení TEXT čisto
řádku

Činnosti

Hlavní Hospodářská Celkem

5 6

A, Vlll. Daň z přijmů Hodnota A.Vll1.29. 37

A. Vll|.29. Daň z příjmů 38

Náklady colkem Součet A.l, až A,Vlll. ao 9 863 92 9 955

B. Výn§y 40

B. l. Provozní dotace Hodnota B.l,,| 41 7 645 7 645

B, l. ,í provozni dotace +L 7u5 7 645

B.ll. Pfijaté přlspěvky Součet B.l1,2. až B,l1.4. 43 304 304

B. 11.2, Pň|até příspěvky zúáované mezi organizačními složkami 44

B. ll. 3, Pňjaté přispěvky (dary) 45 3M 304

B. l1.4. Pfijaté denské příspěvky 46

B. lll. Tňby za vlaetní qýkony a za zboži 47 2027 363 2 390

B. lV. ostatni výnosy §oučet B,lV.5, až B.lV.10. 48 8 8

B. lV.5. §mluvní pokuty, úroky z prodlení, ostalnl pokuty a penále 49

B. lV.6. Platby za odepsané pohledávky 50

B, lV.7. Výno§ové úroky 51

B. lV, B. Kursové zisky 52

B. lV.9. ztjčtování fondú 53

B. lV. 10. Jiné oslatní výno§y 34 8 8

B. v. Tráy z prode|e ma|etku Součet B.V.11. až B.V.í5. 55

B. V.11. Tržby z prodeje dlouhodobeho nehmotného a hmotného majetku 56

B. V, 12, Tržby z prodeje cenných papíru a podílů 57

B. V, 13. Tžby z prodeje maieňálu 5B

B, V, 14, Výnosy z králkodobého finančního majetku 59

B. V. ,15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 60

Výnosy celkem Součet B,|, až B,V. 61 9 984 363 10u7
c, Výeledek hoopodařeni před zdaněnlm ř. 61 - (ř. 39 - ř,37) 62 121 271 392

D, Výsledek hospodařenl po zdoněnl ř. 62 _ ř. 37 oJ 121 271 392

fr; u0
fŤ *q

§estaveno dne: 25,03.2020

Právn l forma účetnl jednotky

obecně propěšná společnost

Předmět podnikání

poskytován{ terénních a ambulantních
sociálních služeb

Pozn.:

Podpisoqý záznam stalutámiho orgánu účetní jedr
nebo podpisoul uzor fyzické osoby7která je účetnl





2.3 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2019

Homornlýnská, o.p.s.
9





příloha k účetní závěrce sestavené
ke dni 31. !2.2at9

I. Obecné informace o spoleěnosti

; Hornomlýnslc{r o.p.§.

Právníforma: obecně prospěšná společnost

IČ: 0l 615939

Síd[o: Filipova 20l3ll, l48 00 Praha 4

V průbělru roku došIo ke změně sídla organizace.

Obecně prospěšná.ěinnost:
- Sociální služby pro děti, mladistvé a dospělé se zdravotním nebo .iin;fm

znevýhodrrěním a veřejnost. Jde zejména o osobní asistenci a odlehčovací službu
- Scrciálníporadenství
- Ochrana práv, zájmů a potřeb zdravotně čijinak znevýhodněných dětí, mládeže a

dospělých
- Vzdělávání pro osoby se zdravotním nebo jinýrn znevýhodněním a pečující osoby
- Vzdělávánípracovníkťr
- Služby napomáhající integraci a inkluzi dětí a osob zdravotně, sociálně i jinak

znevýhodněných, včetně vzdělávání a poradenství týkajícího se integrace a inkluze
- Integrované a volnočasové aktivity pro děti. mladistvé a veřejnost

Zakladatel společnosti :

DANIELA DOLEJSOVA, dat. nat.27,Iedna 197l,
Flornomlýnská125516, Kunratice, I48 00 Praha 4

ALENA TUNZEROVÁ, dat, nar. 5. února l975,
Homomlýnská l255l6, Kunratice, l48 00 Praha 4

MICHAELA FRYCOVÁ, dat. nar. 24.Iedna 1947
Dubová 222,25l ó2 Louňovice

Datum zápis do Obchodního §igíříku:
10, května20l3

Správní rada k 3l .l2.20l9:
Daniela Dolejšová - den vzniku členství l 0. května 2013
Alena Tunzerová - den vzniku členství 10, května 2013
Ing. Jaroslav Mikolášek * den vzniku členství l5. března 2019

Ve sledovaném období došlo ke změně ve správní radě, Ing, Jaroslav Mikolášek nahradil ve
správní radě PhDr, Jiřílro Adamíka ke dni 1 5, 3,2019





Dozorčí rada k 31.I2,20*19:

Michaela Frycová * den vznikrr členství 1, ledna 20l6
lng, Zdenék Brejša - den vzniku členství l. ledna 20l6
Vladan Marek - den vzniku člensfví 1 , ledna 20l 6

ve sledovaném období nedošlo ke znrěně v dozorčí radě

Účetní období: kalendářní rok od 1.|,2019 do 31.12.2019

Organizace ie zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedenélro Městským
soudem v Praze oddíl O. vložka 1 l39,

Společnost Hornomlýnská, o.p.s, přímo, plně, okamžitě. a se všemi právy a
povinnostmi navazrrje na činnost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
v ČR, o.s, - Klub ,,Hornonrlýnská". se sídlem Fíomomlýnská t255. l4800 Praha 4 -
Kunratice, |Č: ?5a3671l. Rozhodnýrn datem pro tento př,evod se stal 1, leden roku
20l4.

II. Informace o použitých účetních metodách

Účetni"trí společnosti.je vedeno a účetní závérka byla sestavena v souladu se zákonem
č,5631199l Sb., o účetnictví, vyhláškou č.50412002 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o ťrčetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní .iednotky, u
kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účttťí v soustavě
podvojného účetnictví a Českýnri účetními standardy pro účetní iednotky, u kterych
hlavním předmětem činnosti není podnikání

Úaale v účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (tis, Kč)

l. L 7,působ.ocenění majetku
Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný nrajetek je oceňován pořizovací cenou a
odepisován zrychleně. Pohledávky jsou ooeňovány pořizovací cenou.

l,.2, Př,epočet cizích měn
Organizace nepoužívá cizí měny. i

III. Doplňující informace k rozvaze a uýkazu zisku a ztrdý

2.1.Maieíek
Učctní jednotka vlastní dlouhodobý hrnotný majetek ve výši 293 tisíc Kč. Jedná se o
pomůcky pro práci s klienty. Drobný hmotný majetek uvedený v rozvaze je po
provedené inventarizaci ke 31 .|2,2019 v hodnotě 635 tisíc Kč.

2,2.Zaměstrumci
Prúměrný přepočtený počet zarněstnanců za rok 2019 je l'7,42, ztoho počet řídících
pracovníků je 3.38.
Kromě stálých zaměstnanců pracují pro společnost nepravidelně pracovníci, na základě
dohod o provedení práce, příp. dohod o pracovní činnosti. Celkové osobní náklady činí 7
866 tis. Kč.

2.3,Odměny





Odměny statutárnímu orgánu byly vyplaceny ve výši l06 tisíc Kč.

Organizace neměla a nemá žádnotr půjčku.

2.5.Přialé dolace a granly
SpoleČnost v průbělru účetnílro období obdržela na uzavřené projekty dotace v celkové
výŠi 7 645 tis. Kč od MPSV prostřednictvím Hlavního města Pralry a Střerločeskétro
kraje, od Hlavního města Prahy a od Městských částí Prahy.
Dále organizace abdržela granty od Nadací na poskytování sociálníclr služeb a na rozvoj
svých činností v celkové výši l50 tisíc Kč,

2.6.Přiiaté dary
Organizace ve sledovaném období vytržila finanční sponzorské dary ve výši l54 tisíc Kč.

2.7.Znůsob ,gtunoverí základu daně z příjmů
Základ daně z příimrr byl zjištěn z kladného rozdílu výsledku některých druhů hlavní
Čirrnosti. Učetní jednotka uplatnila snížení základu daně v souladu s §20 odst.7) zákona
é.586l1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších pr*edpisů, pro neziskové
organizace.

2.8.Pohledavkv_
UČetní jednotka neevidrrje k datu ťrčetní závěrky polrledávky z obchodního styku více
než90 dnů po lhůtě splatnosti.
Za uŽivateli sluŽeb pak eviduje k datu účetní závérky pohledávky více než 90 dnťr po
splatnosti ve výši 28 322,00 Kč.

2,9.Zuwzkv_
UČetní jednotka neeviduje k datu účetní závěrky závazky. které jsou po lhůtě splatnosti.

SPoleČnost evidrrje k datu ťlčetní z,ávěrky tl,Lo závazky vůči státu a z titulu odvodů
zmezd za prosinec 2019:

- závazky ze sociálního zabezpečení ve výši 12 l tis. Kč
- závazky ze zdravotního pojištění ve'výši 54 tis. Kč
- závaz,ky z daně ze z,ávislé činnosti a srážkové daně v celkové výši 50 tis. Kč

Všechny závazky z titulu odvodů byly zaplaceny,

í jednotka vykirala za dané účetní období
Kč, jednalo se o zisk z příměstských táborů,
jednotka zarck2Ol9 zisk 27l tisíc Kč.

2,I_]. Fonó,.
K31.12.2019 Účetníjednotka vykazuje fbnd ze zisku (Rezervní fond) minulých let ve
výší 1 744 tis. Kč.

:tníjednotka realizovala v účetním období následující výnosy:
z čirrnosti obecně prospěšné společnosti a souvisejících služeb 2027 tis.Kč
ze zúčtování dotací na realizaci projektů 7 645 tis. Kč
z naclačních příspěvků a finančních darů 304 tis. Kč
z hospodářské ěinnosti 363 tisíc Kč

zisk z hlavní činnosti ve výši l2l tisíc
Ve vedlejší činnosti vykázala účetní





2. l 3. Sroynat e lnost s rniru4lýtt úče,ín ím ob dob fu_
Období roku 20l9 je srovrratelné srokem předchozím vhlavní činnosti, tedy voblasti
poskytování sociáIních služeb, 0d roku 2016 organizaae provozuje v dalších pronajatých
prostorách Komunitní centrum a také zde vyvíjí doplňkovou činnost. Tato činnost slouží
k dofinancování hlavní činnosti.

2,!4,Určení nékladi na sprúw o.p.s,

tlčtová
skupina

názov írčtové
skuPlny

Obccná
prupěšná
ól,rnost

Správa ops cELREFí

NAKLADY v tis. Kč

50 spotřebované
nákUDv

477 43 520

51 §lužby 1 310 15 'l 325

52 Osobní náklady 7 722 144 7 866

53 Daně a poplalky 1 0 1

u Osíatní náklady 147 1 148

55 Odpisy 0 0 0

§8
Poskytnuté
přlspěvkv 3 0 3

59 Daň z příjmů 0 0 0

NÁKLADY CELKEM 9 660 203 9 863

Náklady na správu o.p.s. souvisí věcně se všemi činnostmi o.p.s. vykonávanýnri
v pniběhu účetrrílro období.

2.IS.Významně uddlosíi po datu účetní zúvěrkv

V období mezi datenr účetní závérky a datenr zpracování účetní závěrky došlo
k celosvětovému pandenrickému rozšíření koronaviru chřipky COVID-|9. Vzhledem
k útlurnu ekonomických činností a k očekávanénru ekononrickénru propadu v České
republice. Organizace v roce 2020 přes tyto potíže neočekává změny ve financování,
protoŽe hlavní dtltační zdroje má již pro rok 2020 smluvně ošetřené a případné další
zdroje je schopna nahradit z vlastního rezervního ťondu.

Okamžik sestavení úěetní závěrky: 25. 3.2020

Podpis odpovědné osoby: /,L růřu 
ň

\Ý,





lna, Váctav Čern,Ý. Ph.D.; ZpLáva auditora o ověření rp.ění účetní závěrkv účetni iešlqotkv HarnomlÝnská,gB§JuJza19-

3. Pratokol o seznámení s výsledkem auditu

Dnešnílro dne,02.06,2020 jsem byl arrditorem panem Ing. Václavern Čemým. Ph.D. seznátrren
s výsledkenr a prŮběhem auditrr rclční účetní závérky, provederrélro u mnou zastupované ťrčetní
jednotky. Zároveí potvrzuii předání tří \týtisků standardní arrditorskó zprávy.

Za objednavatele:

Ing. Roman Mucha

Předal:
Ing. Václav čérný, Ph.D.
Auditor, č. oprávnění KAČR 1684

Praha, 02.06.Za20
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Hornamlýnská, o.p,s.
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