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lna- václav ČernÝ. Ph D- zbráva audňora a avěřeni ročnj účetní závělkv účetní Ednoíkv HornomtÝnská.
o-p-s- k 31.12-2021

í. ldentifikace účetní jednotky

Účetní jednotka: Hornomlýnská, o,p,s,
P_ráVni forma: obecně prospěšná SpolečnoSt
lc: 01615939
sídlo: Filipova 2013/1 , chodov, 148 00 Praha 4
spisová Značka: o 1 139 Vedená u N,4ěstského SoudU v Praze
Den VZniku.10. května 2013
Statutární orgán: Roman l\,4ucha, ředitel

2. ldentifikace auditora

Jméno auditora, lng, Václav Černý, Ph,D,
Sídlo a byd|išté; Na okruhu 3B7|l17, 142 0a Praha 4
Narozeí 23_2_1957
Číslo opráVnění KAČR 16s4

Hornomlýnská, o.p-s-



lno václav ČernÝ. Ph D , Zpráva auditara o ověření rační L:lčelní závěrkÝ účetni iednotkv Hórnomlýnská

3. Zpráva nezávislého auditora

Zaměstnancům a spráVní radě účetníjednotky Hornomiýnská, o,p,s,

3.1 Výrok auditora

Provedl jSem aUdit přiložené účetní ZáVěrky obecně prospěšné spoIečnoSti
Hornomlýnská, o,p,s,, sestavené na Základě če§kých účetních předpisů, Tato účetní
ZáVěrka je tvorena rozvahou, Výkazem Zisků a ztrát a přílohou k této účetní ZáVérCe Za
rok končíci 31 ,12,2021 , Přiloha obsahuje popis použitých podstatných účetních metod
a další vysvětlující informace, Údaje o společnosti jsou Vbodě 1 přílohy k účetní
záVěrce.
okamžik sestavení úče|ni závěrky 24,4.2022

podle mého názoru úěetní závěrka podává věrnÝ a poctivÝ obraz aktiv a pasiv
obecně prospěšné společnosti HornomlÝnská. o.p.s. k 31.,l2.202í a nákladů a
vÝnosů a VÝsledku ieiiho hospodařeníza rok končici dnem 3'1.12.2021 v souladu
s českÝmi účetními předpisv.

3.2 základ pro výrok

Audit jsem proved] V souladu Se Zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů
České republiky (KA ČR) pro audit, kterymijsoU mez]národní standardy pro áudit (lsA)
případně doplněné a upravené souv]sejícími aplikačními doložkami, lv]oje
odpoVědnost stanoVená těmito předpisy je podrobněj] popsána V oddílU odpovědnost
audiiora Za audit účetní ZáVěrky, V Souladu se Zákonem o audiiorech a Etickým
kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsem na účetní jednotce
Hornomlýnská, o.p,s, nezáVislý a splnil jsem i da|ší etické povinnosti vyplývající
Z uvedenýCh předpisů. DomníVám se, že důkazní informace, kieré jsem shromáždil,
poskytujídostatečný a Vhodný Základ pro Vyjádření mého Výroku,
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lna. václav ČernÝ. Ph.D.: zDráva aulitora a avěření íočnI účetní závěíkv učetní jec]notký HarnomlÝnská,
a a-s h 31 !2 2021

3.3 Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

" Za ostatní jnformace odpovídá Vedení spo]ečnosti, ostatní informace, které ]Sem
získal k datu zpráVy auditora, Zahrnují inforrnace uvedené Ve ZpráVě s výjinrkou účetní
ZáVěrky a zpráVy auditora k ní, l\,4ůj výrok k účetní ZáVěrce se k ostatním nforrnacím
nevztahu]e ani k nim nevydáVám žádný Zvlášiní Výrok, Přesto je Však soUčástí rných
poVinnosti souVisejících s auditem účetníZáVěrky SeZnámit se s ostatními informacemi
a posoudit, Zda nejsou ve VýZnamném (materiálním) nesoU]adU s účetníZáVěrkou či
našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během aud tu nebo Zda se jinak nejeví
jako VýZnamně (mater]álně) nespráVné, Pokud na Základě prací provedených na
oStatních informacích, které mi byly poskytnUty před datern ZpráVy auditora, Zjistírn, že
ostatní informace jsou VýZnamně (materiálně) nespráVné, jsem povinen zjištěné
skutečnosti uVést V mé ZpráVě, V rámci uvedených postUpů jsem V ZíSkaných ostatních
informacích nic takového nezj st l"'

1.3 Odpovědnost statutárniho orgánu účetní jednoíky

Za sestavení účetní ZáVěrky, podáVající Věrný a poctiVý obraz Vsouladu
s českými účetnimi předpiSy, odpoVídá statutární orgán účetní jednotky
Hornomlýnská, o,p.s,, součástí této odpovědnostije navrhnout, ZaVést a zajistit
Vnitřní kontro y nad sestavováním a Věrným Zobrazením účetní ZáVěrky tak, aby
neobsahovala významné nespráVnosii Způsobené podvodem nebo chybou,
Zvolit a uplatňovai Vhodné účetní metody a provádět dané Situacr přiméiené
účetní odhady,

Při SestavoVání účetní záVěrky je statutární orgán společnoSti povinen posoudit,
Zda je účeiníjednotka Schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat
v přiloze účetní závěrky okolnosti týkající Se jejího nepřetržitého trvání a použití
předpokladu nepřetržitého trvání při SeStaVoVání účetní ZáVěrky, s Výjimkou
případů, kdy Vedení společnosti plánuje zrušení nebo Ukončení činnosti
společnosti, resp, kdy nemá jinou možnost než tak učinit,

o uznáni svoji odpovědnosti Vydal statutární o[gán společnoSti písemné
prohlášení, ktelé předal auditorovi a které je součástí spisu aud]tora.
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|na václav ČernÝ- Ph.D-: Zpíáva au1jitóra a avěřeni račni účelni závérkv účetní jednotkv HarnomlÝnská
.n- /, i/ , a.ar,

1.4 odpovědnost auditora

Mým cílem je ziskat přiměřenou jistotu, že účetní záVěrka jako celek neobsahuje
VýZnamnou (materiální) nespráVnoSt způSobenou podVodem nebo chybou a Vydat
ZpráVu auditora obsahujicí rnůj Výrok, Přiměřená jisiota je Velká rníra jistoty,
nicméně není Zárukou, že audit plovedený V souladu s Výše uvedenými predp]sy
ve všech přlpadech V účetní ZáVěrce odhaii] případnou exístující VýZnamnoU
(materiální) nespráVnost, NespráVnosti mohou VZnikat V důsledku podVodů nebo
chyb a považují se za významné, pokud lze reá ně predpokládat, že by jednotlivě
nebo V souhrnu mohiy ovlivnit ekonomická rozhodnuií, která uživatelé účetní
závěr(y na je]im zá^lade plijnoJ,

Při prováděni auditu V Souladu s Výše uvedenými předpisy je mojí povinno§tí
uplatňoVat během celého aUditu odborný úsUdek a zachováVat profesní
skepticismus, Dále je mojí pov]nností:

. ldentifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetni
ZáVěrky Způsobené podVodem nebo chybou, naVrhnout a proVést
auditorské postupy reagu]ící na tato rizika a Získat dostatečné a vhodné
důkazní informace, abych na jejich Základě mohl Vyjádřit Výrok, Riziko, že
neodhalím významnou (materiální) nespráVnost, kníž došlo VdůSledku
podVodu, je Větší než riZiko neodhalení VýZnamné (materiální) nespráVnosti
způsobené chybou, protože součástí podVodu mohoU b}',t také tajné
dohody, falšoVání, úmyslná opomenutí, nepravdiVá proh]ášení nebo
obcházeni vnitřních kontrol statJtárnim oroánem-

. seznámit se s vnitřním kontrolním systémem společnosti reievantním pro
audit V takovém rozsahu, abych mohi naVlhnout auditorSké poStupy Vhodné
s oh|edem na dané okolnosti, nikolj abych mohl vyjádřit náZor na účinnost
Vnitřního kontrolního systému.

. Posoudit Vhodnost poUžitých účetních pravide] přiměřenost provedených
odhadů a informace, které V této souvislosti statutární orgán uvedl V příloze
účetní ZáVěrky,

. posoudit vhodnost použití předpokladu nepřeiržitého trvání při sestaveni
účetní Závěrky Staiutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné
důkaZní informace existuje Významná (materiální) ne]istota VyplýVajicl
Z událostí nebo podmínek, které mohou VýZnamně Zpochybnit schopnost
účetní jednotky trvat nepřetržiiě, Jestliže dojdu k ZáVěru, že taková
významná nejistota exisiuje, je mojí pov nností upozornit V mé zpráyě na
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h]q. václav ČernÝ. ph D zpráva audlora a avěiení rační Ličetní zévérl<v účetní jeclnotkv Harnomlýnská
ops k31.12.2021

informace Uvedené V této souvislosti V příloze účetní záVěrky, a pokud t},to
jnformace nejsou dosiatečné, Vyjádřit modifikovaný Výrok, l\/oje ZáVěry,
týkající se schopnosti účetní jednotky trvat nepřetržitě VycháZejí
Zdůkazních ]nformací, které jsem Získal do data mojí ZpráVy. Nicméné
budoucí Událostj nebo podmínky mohoU VéSt k tomU, že účetní jednotka
ztratí SChopnoSt nepřetržitě trvat.

Vyhodnotit Celkovou prezentaci, č|enění a obsah účetní ZáVěrky, Včetně
přílohy, a dá]e to, zda účetní jednotka zobrazuje podkladové transakce a
události Způsobem, kte4', vede k VěrnémU zobfazeni,

N/]ojí odpovědností je informovat statutární orgán a Zaměstnance mimo jiné o
p]ánovaném rozsahu, a načasování auditu a o VýZnamných Zjištěních, která jsern
V jeho průběhu učinil, Včetně Zjištěných yýznamných nedostatků Ve Vnitřním
kontrolním Systému,

v Praze, 22_04.2022

lng. Václav cERNY, Ph.D.
Na Okruhu 387/17

142 oo Píaha 4
auditor, č. 1684

ím
?oCR-s
Qnu,*š9

HornomlÝnská, o-p,s.
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lnq- vác]av čenÝ Ph D : ZDréva auditora a avěření roční účetni závérkv účehi Édnatkv HornaňlÝnská.
a.D-s. k 31-12.2021

+ Účetní závěrka Hornomlýnská, o.p.s. za rok 2021

4,1 Rozvaha k 31.12.2021
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] x přis!šnéhUín oí9án!

RozVAHA
v plném rozsahu

ke dni 3'l,12,2021
(V celých t sicich Kč)

Název, sídlo a právni íorma úóelni

Hornomlýn§ká, o.p,s, obecně p
Filipova 20,13/1
Pftha 414
148 00

lčo

0,1615939

označení
iádkU úcehiho období

] 2

DlóUhódóbý maielek celkem součétÁ,l, ažA,IV. ]

Douhodobý nehmotnýmajelek c€lk€m součetA i] až A l7 9

Nehmotné Výsledky Výzkumu a VýVo]e |a12) 2

§onwó€ (0l3)

o@nitelná práva (o14)

Drobný dlouhodobý nehmolný majetek (o13) 5

oslatnid ouhodobý nehmotný majel€k (O]9)

Nedokončenýdoulrodobý n€hmotný majetek (o4])

Poskyhutézálohy na dlolhodobý nelrmohý ma]etek (o5]) 3

Dloulrodobý hmoinýfraj€(€k relk€m součelA l,], ažA. ,10 953 1 100
ll, ].

1.2.

l,3.

l,5,

l,6,

l. 8,

l. 9,

l,10,

Pozěmky (o31)

Uměle.ká dila. předmětyasbilky (o32) ]1

slavby (o21) 12

Hňotné movté Vě.ia]e]ich soubory (o22) 13 293 293
Pěslile]ské celkylNalých porostú (o25)

oóspélá 2vjřala ajej]ch skupiny (026) ]5

orobný dlouhodobý hmoiný majelek (o23) 660 807
osláhi dlouhodobý hmolnýma]elek (o2§)

Nedokončéný d ouhodobý hmolný úá]eiek (o42) 13

Po§kyhuté zálohy na dlouhodobý hmoiný majeték (052)

D|ouhodobýfinahčnimaielek@|kem součetA,ll],1,ažA,l11,6, 23

1,

2

3

5.

6.

Podily-o!,ládaná nebó óliáda]iciosoba (061)

P od ily - podstatný Vliv (062) 22

DlUhoVé énnépapiry držené do sp atnosii (063) 23

zápújčky organizačním složkám (066)

ostalnldlouhodobézápŮjčky (067) 25

ostztnidlouhodobý]inánčnimajeiek (069)

oprálkvkdlouhodobémumaielkucekenr souóélA,lVl,a:A,v,1] 953 1 100
oprávkyk nelrmol,]ým ýýsledkúí VýzkU u a VýVoje |a72)

oprávkyksonwáru (073) 30

oplávky k oÉnitélným pláWm (o74) 31

oprávky k drobnému dlolhodobému nehmotnému ma]etku (o73)

oprávky k oslalnimu dlouhodobému nehmótnému má]élku {o79) 33

oplávky ke stavbáh (o31)

oprávky k samoslahým hmolným úoVtým véG]n
a šóUboíln hfrotných movtých věci (032) 35 -293 _293

opráv,lv k pěsI]le skýň Glkúmirualý.h poroslú (o35) 36

oprávky k 2ákladnimu stádu a lažným zviialUm (036) 37

oprávky k drobnému dloUhodobému hmoinému majetk! 1088) _660 807
opravkyk oslalnimu dlólhodobému hnrolnému ma]elku {039) 39



označení slav k prvnirnu dni

1 2

B, Kráikodobý majetek celkeň součet B,l, až B,lV. 7 015 5 997
B, zásoby @lkem součel B,1.1 . až a,1,9, 5]

B,l,1,
B,1.2,

B,1.3,

B,l,4,
B.1,5

B,l,6.

B.1.1.

B,1,8

B,l 9,

Male álná skladé $2J 42

Male álna @stě (119)

Nedokončená Výrcba (21)
Pololovary vlashlvýróby (122) 45

Výrobky (23)
N,lládá a oslatní2viřalá a]e]ich skupiny |.124)

zbožina skadě a vprodejnách (32)
zboži na @slě (]39)

Poskýnúé zálohy na zásoby (314) 50

Bl Pohledávky Glkem so!čel B.l1,1, áž B,l1,19, 27T 363
B. ll,1,

B.ll 2.

B. ll. 3,

B,ll,4,
B.l1.5.

B,]1,6.

B,l1,7,

B,11,3,

B,ll 9,

B,l1.10.

B,ll, j1,

B.l1.12.

B, ]l, 13,

B,ll, 14,

B,l],15.

B ll,16.

B.l1.17,

B.l1.18,

B,ll,19,

odběralelé (311) 52 113 246
sménky k nkasu (312)

Poh edáVky ža eskonlovane cénné papiry (3.]3)

Poskyinuté provoznizálohy (3]4) 55 94 112
oslatnipohledáVky (315)

Pohledáúyza zaměshanc (335) 5T 2
Pohl,ža nsttUcenr soc zabezpečeni a Veř€jného ždrav pojštěni (336) 53

Daň z přijmlr (34]) 59

ostatnipiiné daně p42) 60

oaňž pňdáné hodnoly (343)

oslalnídaně a poplalky (345) 62

Nárokyna dolacea oslahl zúólovánise státnin rozpoóiem (316) 63

Nároky na dotaea osl zúat. srozp, oíqánú územ samošpl cekú (348)

PohledáVky2aspoečnikysdruženýn]VeSpoeónost (353)

PohledáVkyz pevných le m in oyých opelacia opci (373) 66

PohLedáVky z wdarých dluhopisů (375)

Jné pohedáVky (378) 68 8
Dóhadné ÚČty aktvni G33) 69

opravnápoložká kpohledávkám (391)

B, l Krátkodolrýlna|čnima]etekcekem součel B ll .] až B,l ,7, 6 /14 5 621
B,lll, 1.

B,lll,2,
B.lll,3
B,ll1.4,

B, lll. 5,

B,lll,6.
B,lll,7.

Peněžriprósiňedkyvpokladně |21.1) 2 12
cen ny e13)
Penéžnl píóslředky na účlech í221) 6 712 5 609
iraietkové @nnépapiryk obchodováni |251)
DlUhoVé @nné papiry k obchodováni (253)

ostalni €nné paplry (256)

Penize na *stě (261)

B ]V, Jiná akiva @lkem souóetB,lv,l,ažB.lv,2, 24 ]3
B,lV, 1,

B.lý.2.
Nákbdypřiších obdobi (381) 24 13
Příjmy piištió obdóbí (385)

Akliva célkém součetA, až B, 35 7 015 5 99T



označeni čislo

3

vlastň í zd rcje celkem součét A,l- až Á,ll, 86 2 847 3199
Jměrí@lkem součet A 1,1,.ž A,1,3, 2 486 2 942

1

2.

Vlasliljměni (9o1) 37

Fondy (911) 2 486 2 942
oéňovacirozdi]y2pře€néniinančnihoma]elkuazáVazkú (921) 39

Výsedek hospodařeni elkem so!čelA ll] ážA 1,3, 361 25T
1

2.

Učei výsledk! hošpodaření (963) 9r 251
Výsledek hóspodaie| ve schváoÝacim řizen] €31] 92 361

Nerózdělenýz§k, neuhrazená ztráta minUých lel (932)

B, cizizdroie celkem součel B,l, až B.lv. 95 4 168 2 798
B,i Rezerw @lkem Hódnota B 1,1,

Bl1 R€zerw (941) 96

Bll olouhodobé záVazky c€lkem součet B,l 1 až B l 7

B.l1.1,

B,ll,2,
B,l1.3.

B,ll,4,
B, l,5,

B,l1,6,

B,ll,7,

Dlouhodobé úwry (951) 93

Vydaré dluhopisy (953)

záýut| ] prona\ňu (954]

Pňiaté dlolhodobé zálohy (955) ]0]
Dlouhodobé sménky k úhradě (953) 1D2

Dohadné úóiy pásvni (339) ]03
ostalnj dlouhodobé závazky (959)

Bl Krátkodobé záVázky ce kem souČel B.ll] až B,l 23. 3 573 2 169
B lll,1,

B.ll],2,

B.lll,3,
B,ll1,4,

B,lll,5,
B,ll1.6,

B, lll. 7,

B,lll,8.
B,lJl,9,

B,lll, 10,

B.llL,11,

B.ll1.12.

B,lll 13,

B.ll1.14,

8, Ll|.15,

B,lll, 16,

B,lll, ]7,

B,lll, 18,

B,lll, l9,

B,ll1,20,

B,lil,21,

B,ll1,22.

B.lll,23,

Dodavalelé G21)
směnky k úhEdě (322)

Pň]alé zálohy B21) 114
ostahi závazky G25) 109 2 2

zaměstnandi €31) -2
ostainízáVazky vúč zaměsinancům (333) 11] 578 465
záVazky k nsllucim soc, zabezpečenia veře]ného ždíav, po]štěni (336) 112 2a3 196
Daňzpřlimú (3.41) ,]] 3

ostalni přimé dané lu2) 114 92 29
fuňz pňdané hodnory €€) 115

ostátnidaně a poplatky (345) l]6
záVažkyveEtahu k slálnim! rozpočt! (346) 890 31

ZáVazky Vevz(ahu k rozpoólu olqánu územ samospr celku (343) ,]] 8 1 334 1 106
ZáVazky2 upsaných nespacených cen.ých papi a podiU (367) ]19
závazky kespolečnikúm sdružerýh Ve společnosli (368)

závézky2 pevných lerm]nových operacia opcl (373) 121

JirézáWzky (379) 122

Krátkodobé úvěry (231) 123

EskonhiúGry G32)
Vydané králkodobé dllhopisy |241) 125

Viastni dluhopisy (255) 126

oohadné úóypas]vnl (339) 12T 196
ostátni kíálkodobé ínančni Výpomoci (249) 123



označení PAslVA slav k prvnírnu dni

3

B, ]V, Jiná pasiva celkem součeiBlv'] ažB,lV2 ]33 595 629
B,lV. 1.

B,lV,2,
Výdaje přištich obdobi (383) ]30
Výnosy přištich obdobi (33,1) 13] 595 629
Pasiva celkém součetA, až B, 7 015 5 997

**Q"**ý

seslaveno dne 24.04 2022

Právni fólmá r]čelni ]ednotky

obeciě propéšná spoečnosi poskytován í teénn ích á ambulantních

20l0



lna vác]av ČenlÝ, Ph.D.. ZDráva audjtora a aýéřeni íočni účehi závělkv účetní iednolkv Hannmlýnská
o p.s k 31-12.2021

4.2 Výkaz zisků a ztráty za období od 01. 01. do 31. 12. 2021

Hornomlýnská, o.p.s.
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'] x přislušnémUnnančnifo! orgánU

wxnz zlsxu l zrnÁrv
v plném rozsahu

ke dni 31 .12-202'|
(V celých lisícich Kč)

NážeV sidlo a pláWiíoímá účétni

Hornorn|ýnská, o,p-s, obecně p

Filipova 2013/1
P'aha 414
148 00

lčo
01615939

ornačení TExT čisto
Cinnost

6

]

spotiebováňé nákupy a nakupováňé služby SóUčelA l1 až A 1,6, 2 2 88,] 3 2a4
spolieba maieliálu enerq e a os(6liich n€skadovaných dodáVek 3 615 93 1aa

179 9 188

6 8 8

3 2 QTg 221 2 300
zményslavu zásobvlashičinnoslia aklivace so!čelA ll7. až A,l 9

změna slavu zásób v]aslniónnost

Aktivace maleriálu 2boži a Vnlroorgén zaó|ich s Už€b 11

Aktivace dl.uhodobélro ma]elku 12

ošobnanáklády soUčetA,l|,1o ažA,ll1,14, 1a 223 1a223
A lll 10. T 742

zákonné Sociáni po]lštěni 15 2 211 2 211
A ]l,12 oslátni socálni poj]štěni 16 27 2T
A,l]l, ]3, Zákonne sócá nináklady 243 243

li ]3

D5ně á poplalky HodnolaÁ,lv,]5. 2 2

2 2
ostatna náklady soUčetA.V,16. ažA,V22, 21 58
smlUVnipoklly, úrokyz prodel]i. ostatnipokUly a penále 22 1 1

odp s nedobylné pohledávky 23 15 15

24

21

23 28 42
odpisy, prodaný májelek,lvorba a použiti lezery
a opravných položek součeiA,V 23. ažA,V 27
odpisy d oUhodobého má]etku

Prodaný dloUhodobý majelek 3]

Prodáné cenné papiry a podiy 32

A v!.21. ŤVoíba a použiilezefo a opíavných položek 34

Poskytnuté přispěvky Hodnotá AVl]23, 35 3 3

A V]L 28, Posky,hulé óenské piispěVky a piispévky zúčtované m€z 36 3 3



TEXT čiso
činnost]

H avni

5 6 7

Dáň z přiimú Hodnoi. A,Vll1.29,

33

Náklady celk€m so!č€IA , ažAVl] ,]315] 339 13 490
B,

B,l, Přovoznídolac. Hodnotá B.],1 1,! 051 1] 051

B,,1 42 11 051 11051
B,ll, Přijaté piispévky součetB ll2 aŽ B,l14 43 335

B. .2. Pň]alé přispéVky zúčtoVáné mez or1]an začnihi sloŽkam

Bl] 3 335
Bll 4, Pii]ale ó e|ské piispévky

B, lll. Tržby ža VlastniÝýkony á 2azboži 1 9T0 391 2 361

B,lV, ostatnivýnosy so!četB lV 5 až B lV ]o

B V5 smluVnipokUly. úroký2 prodleni. oslainipokuty a pená]e

B, IV,6. Plalby za odepsané polrledáVky 50

B lV,7, 5]

B lV,8, 52

B.lV 9 53

B, lV ]0

Tržby 2 přodeje haietku soL&lBV1] ažB,V,]5 55

B, V,1l Ťržby2 prode]e d oUhodobého n€hholného a hňotného ma]etku

Bý12 Ťlžby z prode]e €|ných papřn a podilu 57

B, V,13 Tížby 2 prode]e materáIU 53

BV]4. Vynósy 2 králkodobélro lnatčnillo ma]etkU 59

B. V. ]5. Výnosy ž dloUhodobého ínančnillo májélku 60

Výnosy celkem souóet B, až B.V 13 356 39] 13 747
Výsledek hospodaiénipřed zdaněnim i 6] (i,39- i37) 62 2a5 52 251

o. výslédek hošpod.řonipo zdaněna ř_ 62 - ř,37 205 52 257

ffi
séšlaveňodne 24 042022 Podp]soVý žáznam slalUláínlho oí9ánu úóeIni jddnolky

nebo podpisowlzori/zckérsobY kleía e UÉtni l.dn.lkou

lČ:ol6l5939
lel.:212 65615l

sss,hoňoňl)nsla,.z
lEnťrtr ? 90044óó8O/J 0 l 0

PráVni lorma účetni ]ednólky

obecně propéšná spoečnosl poskyioVáni lerénnich a ambUlanin]ch



lnq václav ČernÝ. Ph.D.: ZDráva auditara a avěřeni račni účelni závěrkv Ličetni iednotkv Harnon]Ýnská,
ón\ 1./ r 1,4.,

4,3 Příloha k účetním výkazům k 31,12,2021.

l0
Hornomlýnská, o.p.s.



při|oha k účetní závěrce sestavené
ke dni 31. 12, 202l

I. Obecné infotmace o společnosli

Účetniiednotka: Hornomlýnská.o.p.s.

Právní forma: obecně prospěšná společnost

!Č: 01615939

sídlo: Filipova 2013/1, l48 00 Praha 4

v průbéhu roku došlo ke 7lnéné 5ídla olgani7ace,

obecně DtosDěšná činnost:
- sociální služby pťo děti, mladistvé a dospělé se zdravotním nebo jiným

znevýhodněním a veřejnost, Jde zejména o osobni asisíenci a odlehčovací službu
- Sociální poradenství
- ochrana práv, zájmů a potřeb zdravotně čijinak znevýhodněných dčtí, mládeže a

dospělých
- Vzdělávání pro osoby se zdravotním nebojiným znevýhodněním a pečující osoby
- Vzdělávánípracovniků
- služby napomáhající integťaci a inkluzi dětí a osob zdravotně, sociálně i jinak

znevýhodněných, včetně vzdělávání a poradenství týkajícího se integťace a inkluze
- Integrované a volnočasové aktivity pro děti, mladistvé a v€řejnost

zakladatel soolečnosti :

DANiELA DoLEJŠoVÁ. dat, nar, 27, ledna ] 97l.
Homomlýnská l25516, Kuntatice, I48 00 Praha 4

ALENA TUNZEROVÁ, dat, nat. 5, února 1975,
Homomlýnská l25516, Kunratice, l48 00 Praha 4

MICHAELA FRYCOV Á, daí. nat.24.\edna 1g4't
Dubo\ á 222, 25l 62 Louňo\ ice

Datum záDis do obchodního reistříku:
l0. května 2013

SDrávní rada k 31.12,2021:
Daniela Dolejšová- den vzniku členství l0. května 20l3
Alena Tunzerová - den vzniku členství l0, května 20t 3
hlg. Jaroslav Mikolášek - den vzniku členství 15. března 20l9

Dozorčí rada k 31.12,202l:
Michaela Frycová - den vzniku čl€nství 1. ledna 201ó
lng. Zdeněk Brejša- den vzniku členství 1. ledna 2016



vladan Malek - den vzniku člensfuí 1, ]edna 20]6

ve sledovaném období nedošlo ke změně v dozorčí ťadě

účetni období: kalendářni rok od 1,1,202l do ]1,12,2021

organizaceje zapsána v rejstříku obecně pťospěšných společností, vedeného Městským
soudem v Praze oddíl o, vložka ] l39,

spo]ečnost Homomlýnská, o.p,s, přímo. plně, okamžitě. a se všemi právy a
povintlostmi navazuje na činnost Asociace ťodičů a přátel zdťavotně postižených děti
v CR. o,s, -,Klub ..Hornomlinska". se sídlem Homomlýnská I255, l4800 Pťaha 4 -
Kunratice. ]C: 750]67ll, Rozhodnym datem pro tento převod se stal 1, leden roklr
20l4.

II. Iníom{lce o použitých účetních metodóch

Účetnictví společnosti je vedeno a úěetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem
č.5ó3/l99l Sb., o účetnictvi, vyhláškou č.504/2002 Sb., kterou se pťováděií některá
ustanoveni zákona o účetnictví, ve znění pozdějšich předpisů, pro účetní jednotky, u
ke{ich hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě
podvojného účetnictvi a Českými účetními standardy pro účetni jednotky, u ktenich
hlavním předmětem činnosti není podnikáni

Údaje v účetní závěícejsou vyjádř€ny V tisících korunách ěeských (tis. Kč)

].]. ZDůsob ocenění maieíku
Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceňován pořizovací cenou a
odepiso\an 7DchIené, PohIed;vk) i.ou oceňo\án} poii7ovacI cenou,

],2.PřeDočel cízích ]něn
Piepočel cizích mén je dIe denniho kurzu České národní banky,

III. Doplňující informace k ro7val,e a výkqzu zisku a ztfóíy

2._1.Maietek
Uč€tní jednotka Vlastni dlouhodobý hmotný majetek ve v"ýši 293 tisíc Kč, Jedná se o
pomůcky pro práci s klienty, Dťobný hmotný majetek uvedený v rozvaze Je po
plovedené inventarizaci ke 31.12_2021, v hodnotě 807 tisíc Kč.

2.2.Zaměshanci
Průměrný přepočtený poč€t zaměstnanců za rck z02l je 16,31, z toho počet řídícich
ptacovníkůje 3,38.
Kíomě stálých zaměstnanců pťacuji pto společnost n€píavidelně pracovníci, na základě
dohod o provedení práce, příp. dohod o pracovní činnosti. Celkové osobní náklady činí
10.223 tis. Kč.

2.3.odměny
odměny statutárnímu orgánu byly vyplaceny Ve výši 72 tisíc Kč,



2.1.Uyěrv a půičlcy

Oťganizace neměla a neíná žádnou půjčku.

2.5.Přiíaíé dotace a efa tv
společnost v průběhu účetního období obdťžela na uzavřené plojekty dotace v celkové
výši 9,415 tis, Kč od MPSV prostřednictvím Hlavního města Prahy a Středočeského
kaje, od Hlavního města Prahy a od Městských částí Prahy, V průběhu účetního období
202l bylo z této částky využito 8.309 tis. Kč, zůstatek Ve výši 1.106 tis, Kč byl
v řádném termínu vrácen poskytovate]ům, případně využit v posunutém termínu. Dále
organizace obdržela dotace v támci pomoci od MPSV otganizacím postiženym
pandem ií CoVID dotace ve výši 1,200 tis. Kč.
V roce 2020 byl organizaci schválen projekt spolufinancovaný z Evropských fondů, na
financování tohoto projektu obdržela organizac€ celkovou dotaci ve výši 1 309 tis. Kč,
přojekt byl vyúčtován na konci ťoku 202] a po jeho schválení obdrží organizace
doplatek dotace,
Dále organizace obdržela granty od Nadací na poskytováni sociálníoh služeb a na rozvoj
s\}ch činnos(i v celkove !jši ].]5 ri§íc Kc,

2.6.Přiialé dafý
Organizac€ ve sledovaném období nevyužila žádné finanční sponzorské dary.

2 -.ZpŮsob 5lanovenízciklattu dane z oniml
Základ daně z přijmu byl zjištěn z kladného rozdílu výsledku něktetích druhů hlavni
činnosti, Účetní jednotka uplatnila snížení základu dan! v souladr,r s §i0 odst,7'; zákona
č,58ó/1992 sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, pro neziskové
orBanizace.

2,8. Po hledávh,
Učetní jednotka neeviduje k datu účetní závěrky pohledávky z obchodního styku vice
než 90 dnů po lhůtě splatnosti.
Za \lžiýaíeli služeb pak eviduje k datu účetní závěrky pohledávky více než 90 dnů po
splatnosti ve výši 39,3l0,00 Kč.

2,9.Závazkl
Učetníjednotka neeviduje k datu ťlčetní závěrky závazky, které jsou po lhůtě splatnosti,

společnost eviduje k datu účetní závěrky tyto závazky vůči státu a z titulu odvodů
z mezd za prosinec 202l:

- závazky Ze sociálního zabezpečení ve výši 145 tis. Kč
- záyazky ze zdraýoíního pojištění ve výši 51 tis. Kč
- závazky zdanězezáýislé činnosti a stážkové danč v celkové výši 29 tis, Kč

Všechny závazky z titulu odvodů byly zaplaceny.

2, ] 0. Výsledek hoseodaření
Učetní jednotka vykáZala za dané účetní období Zisk 2 hlavní činnosti ve výši 205 tisic
Kč, jednalo se o zisk z příměstských táborů, V€ vedleiší ě;nnosti vykázala úč€tní
jednotka za rok 2021 zisk 52 tisíc Kč.

2.] l. Fondý
K31.12,02I účetní jednotka vykazuje fond ze zisku (Rezeryní fond) minulých let v€
výši 2.784 tjs. Kč a íbnd finanční sbírky ve výši 158 tisíc Kč.



Učetní jednotka rea]izovala v účetnim období l]ásledLúící výnosy:

- Ze zúčtování dotací na realizaci projektů 11 051 tis, Kč
- z nadačnich příspěvků a finančních daťů 335 tis. Kč
- z hospodářské činnosti 391 tisíc Kč

2.13.Srovnatelnost s nintlýn účetnin ohdobin
obdobi roku 2021 je srovnatelné s rckem předchozím v hlavní činnosti, tedy v oblasti
poskytování sociálních služeb, od roku 2016 organizace provozuje v dalších pronajatých
pťostorách Komunitní centrum a také Zde vyvíjí doplňkovou činnost. Tato činnost s]ouží
k dofinancovliní hlavní činnosti,

2.14.Ufčeni náklad nd lDráýu o D:

NAKLADY v tis, Kč

50 615 615

5] 2 063 2 266

52 1a 121 96 10 223

53 0 0

]

55

5a 3 3

59 0

NÁKLADY CELKEM 12 353 29a 13151

Náklady na správu o.p.s. souvisí věcně se všemi činnostmi o.p,s, vykonávanými
v ptůběhu účetního období.

2.15,Vúznamné udúlorli Do daíu úč?lr1l zúvěfhý

V období mezi datem účetní Závěrky a datem zpťacování účetní závěrky obdržela
orgaíízace na rok 2022 dotace ve výši 5,221 tisíc Kč a má tak i přes pokračující
rozpočtové provizorium pro lok 2022 §4o zdroje smluvně ošetřené a případné další
zdrojeje schopna nafuadit z vlastniho tezeŘního fondu.

okamžik sestavení účetní záýérky 24. 4. 2022

- 2 činnosti obecně prospčšnó společnosti a souviscjícich služeb 1 970 iis, Kč

,/)
,// /

/r/-- //
' Homomlvnslr, o,o s

Fllipova ž0l]/l, l48 0Ó Praha 4
Ic 0]6] 59J9

rel.:2?2 ó5675l
www,hofuóhlvn§ká.c7

ěísl9 úatu| ?900446680/20]o

Podl]is odpovědné osoby:



ha václav ČernÝ, Ph.D: Z1ráva audiíara a avěřeni račni účelní závélkv účetni iednotkv HarnonlÝnská,

5 Protokol o seznámení s výsledkem auditu

Dnešniho dnc, 9.6.2022.jscm byl allditorern panen Ing. Václavcm Čer.nýrn, Ph.D. scznámen
s výslcdkem a prubělrem auditu roční účetní závčtky, proveileného u mnou zastul]ovanó účetni
jednotky,

Za objednavatcleI

lac.xonanMwha 
,|7

Předal:
hg. Václav Čemý, Ph.D,
Auditor, č, oprávnění KAČR

1
íoí|lonllvn§ki . h (

FIlipÁa -)0l ]/'l. l4! 0Ó lráha 4
, / lc:OlAl59j9l / lcl 212 656 75l
/ Wv,holíomlvnska,cz
(ij9 úrtú ]900446ó80/20l0

l684

Pťaha. 09.0ó,2022 -%}
)rC-4\"l
\Q'e.*,"'ž

Harnomlýnská, o-p-s.
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