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ZPRÁVA NEZÁVISLÉ HO AUDITORA
o noč ní ú č erruizÁvÉ RcE
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obecně prospěš né společ nosti

Životdětem, o.p.s.

Datum vyhotovení zprávy : 17 .06.2021

Zpráva o auditu ú č etnízávěrky

Život dětem, o,p.s.

Rok 2020

Ověřovaná obecně prospěš ná společ nost Život dětem se sí dIem Praha 9 - Kyle, Koclí řova771,
198 00, lČ :70105031 vznikla 6.11.2006 jako obč anské sdruž ení a k 1,10.2013 se změnila
na obecně prospěš nou společ nost na základě zákona o změně právní formy obč anské ho
sdruŽení na obecně prospěš nou spoleěnost a o změně zákona ó. 24811995 Sb., o obecně
prospěš ných společ nostech a o změně a doplnění některých zákonů .
Zapsaným předmětem č innostije podpora nemocnič n[m zaří zení m, která se starají o děti a chybí
jim finanč ní prostředky, podpora vzdělávací ch zaří zení - mateřské š koly, š koly základní i střední ,

podpora zaří zení , která peč ují o děti, podpora dětských domovů , podpora pěstounských rodin,
podpora rodin s dětmi, které se dostaly do bezvýchodné finanč ní situace a to i tehdy, pokud jsou
handicapované osoby starš í 1B let, podpora svobodných matek, které hledají pomoc pro své
nemocné děti podpora rodin
dí tětem, které je těž ce nemocné , podpora nejrů zněji
handicapovaných dětí , podpora rodin a zaří zení , které byly postiž eny ž ivelnými pohromami,
podpora vzdělání dětí a mládež e, podpora i organizace preventivní ch programů , které souvisejí
se zdraví m dětí a mládež e, organizace akcí urč ených dětem, pomoc kulturní mu, sportovní mu,
i společ enské mu vyž ití dětí , organizace humanitární ch akcí , organizace veřejných sbí rek,
organizace charitativní ch več erů s kulturní m a společ enským programem, organizace soutěž í
pro děti, spolupráce se společ nostmi, jejichž produkty jsou urč eny dětem, organizace draž eb věcí
od známých osobností společ enské ho i politické ho ž ivota, organizace společ enských akcí - to vš e
ve prospěch konkré tní instituce nebo jednotlivých nemocných a postiž ených dětí ,

i

s

vÝrok auditora
Provedli jsme audit přilož ené ú č etnízávěrky obecně prospěš né společ nosti Život dětem, tj.
rozvahu k31,12,2020, výkaz zisku a ztráty za období od ,1,1 ,2020 do31.12.2020 a pří Iohu
té to ú č etnízávěrky, vč etně popisu použ itých významných ú č etní chmetocl. Úč etní závé rka byla
sestavena dle zákona č . 563/1991 Sb, o ú č etnictví ,ve znění pozdějš í ch předpisů , vyhláš ky
č ,50412002 Sb. a č eských ú č etní chstandardů v platné m znění dne 22,3.2021. ÚOale o obecně
prospěš né společ nosti Život dětem a výroč ní zpráva za rok 2020 jsou uvedeny na webu
http ://wvwv.

zivotdetem. czl.

Podle naš eho názoru ú č etnízávěrka přilož ená jako nedí lná souč ást té to zprávy podává ve vš ech
významných (materiální ch) ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv, nákladů , výnosů
a výsledku hospodaření obecně prospěš né společ nosti Život dětem za rok 31.12,2O2O
a je sestavená dle zákona č , 563/,1991 Sb. o ú č etnictví ,ve znění pozdějš í ch předpisů ,
vyhláš ky ó.50412002 Sb. a č eských ú č etní chstandardů v p|atné m znění dne 22,3.2021.

základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodní mi audrtorskými standardy
(lSA) a souvisejí cí mi aplikač ní midolož kami Komory auditorů Č eské republ ky, V souladu s těmito
předpisy jsme povinni dodrž ovat etické pož adavky dle zákona o auditorech a Etické ho kodexu

Komory auditorů Č Ra jsme na ú č etníjednotce nezávislí . Audit je naplánován a proveden tak,
abychom zí skali přiměřenou jistotu, ž e ú č etnízávé rka neobsahuje významné (materiální )
nesprávnosti a dů kazní informace poskytují dostateč ný a vhodný záRlad pro vyjádření naš eho
výroku.

ostatní informace o vÝroění zprávě
Ostatní mi informacemi jsou v souladu s §2 pí sm. b) zákona o auditorech informace uvedené
Za ostatní informace odpoví dá

ve výroč ní právě mimo ú č etnízávěrku a naš i zprávu auditora.
statutární orgán obecně prospěš né společ nosti Život dětem.

k ú č etnízávěrce za rok 2020 se k ostatní m informací m nevztahuje, ani k nim
nevydáváme ž ádný zvláš tní výrok, Přesto je vš ak souč ástí naš ich pcrvinností souvisejí cí ch

Náš výrok

informace nejsou ve významné m (materiální m) nesouladu s ú č etnízávěrkcu č i naš imi
oobecně prospěš né společ nosti Život dětem zí skanými během auditu ú č etnízávě

Zpráva o auditu ú č etnízávěrky

Život dětern, o,p.s.

Rok 2020

výroč ní zpráva sestavena v souladu s právní mi předpisy nebo zda §e jinak tyto informace
nejeví jako významně (materiálně) nesprávné . Pokud na základě provedených prací zjistí me,

je

ž e tomu tak není , jsme povinni zjiš těné skuteč nosti uvé st v naš í zprávě.

Na základě provedených postupů , do mí ry, již dokáž eme posoudit, uvádí me, ž e

-

ostatní informace, které popisují skuteč nosti, jež jsou předmětem zobrazení v ú č etní
závé rce, jsou ve vš ech významných (materiální ch) ohledech v souladu s ú č etnízávěrkou

-

ostatní informace byly vypracovány v souladu s právní mi předpisy.

d

V rámci uvedených postupů jsme v obdrž ených ostatní ch informací ch ž ádné významné
(materiální ) věcné nesprávnosti nezjistili.

odpovědnost statutární ho orqánu ú č etníiednotkv za ú č etnízávěrku
Za sestavení a věrné zobrazení ú č etnízávé rky v souladu s č eskými ú č etní mipředpisy odpoví dá
statutární orgán obecně prospěš né společ nosti Zivot dětem. Souč ástí té to odpovědnosti
je navrhnout, zavé st a zajistit vnitřní kontroly nad sestavování m a věrným zobrazení m ú č etní
závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální ) nesprávnosti způ sobené podvodem
nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné ú č etnímetody a provádět dané situaci přiměřené ú č etní
odhady.

Při sestavování ú č etnízávěrky je statutární orgán povinen posoudit, zda je ú č etníjednotka
schopna nepřetrž itě trvat, a pokud je to relevantní , popsat v pří loze ú č etnízávé rky zálež itosti
týkají cí se její ho nepřetrž ité ho trvání a použ ití předpokladu nepřetrž ité ho trvání při sestavení
ú č etnízávé rky, s výjimkou pří padů , kdy statutární orgán plánuje zruš ení ú č etníjednotky nebo
ukonč ení její č innosti, resp. kdy nemá jinou reálnou mož nost než tak uč init.
odpovědnost auditora
Naš í mcí lem je zí skat přiměřenou jistotu, ž e ú č etnízávé rka jako celek neobsahuje významnou
(materiální ) nesprávnost způ sobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahují cí
náš výrok. Přiměřená mí ra jistoty je velká mí ra jistoty, nicmé ně není zárukou, ž e audit provedený
v souladu s výš e uvedenými předpisy ve vš ech pří padech v ú č etnízávé rce odhalí pří padnou
existují cí významnou (materiální ) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v dů sledku podvodŮ

nebo chyb a považ ují se za významné (materiální ), pokud lze reálně předpokládat, ž e by
jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí , která už ivatelé ú č etnízávé rky
na její m základé přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výš e uvedenými předpisy je naš í povinností uplatňovat během
celé ho auditu odborný ú sudek azachovávat profesní skepticismus. Dále je naš í povinností :

-

ldentifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální ) nesprávnosti ú č etnízávěrky
způ sobené podvodem nebo chybou, navrhnout a prové st auditorské postupy reagují cí
na tato rizika a zí skat dostateč né a vhodné dů kazní informace, abychom na jejich základě
mohli vyjádřit výrok. Riziko, ž e neodhalí me významnou (materiální ) nesprávnost, k ní ž
doš lo v dů sledku podvodu, je větš í než riziko neodhalení významné (materiá|ní )
nesprávnosti způ sobené chybou, protož e souč ástí podvodu mohou být tajné dohody
(koluze), falš ování , ú myslná opomenutí , nepravdivá prohláš ení nebo obcházení vnitřní ch
kontrol.

-

-

Seznámit se s vnitřní m kontrolní m systé mem ú č etníjednotky relevantní m pro audit
v takové m rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem
na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na ú č innostjejí ho vnitřní ho
kontrolní ho systé mu.

Posoudit vhodnost použ itých ú č etní chpravidel, přiměřenost
odhadů a informace, které v té to souvislosti představenstvo
v pří loze ú č etnízávěrky.
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Posoudit vhodnost použ ití předpokladu nepřetrž ité hotrvání při sestavení ú č etnízávěrky
představenstvem a to, zda s ohledem na shromáž děné dů kazní informace existuje
významná (materiální ) nejistota vyplývají cí z udá|ostí nebo podmí nek, které mohou
významně zpochybnit schopnost ú č etníjednotky nepřetrž itě trvat. Jestliž e dojdeme
k závěru, ž e taková významná (materiální ) nejistota existuje, je naš í povinností upozornit
v naš í zprávé na informace uvedené v té to souvislosti v pří loze ú č etnízávé rky, a pokud
tyto informace nejsou dostateč né ,vyjádřit modifikovaný výrok, Naš e závěry týkají cí se
schopnosti ú č etníjednotky nepřetrž itě trvat vycházejí z dů kazní chinformací , které jsme
zí ska|i do data naš í zprávy. Nicmé ně budoucí události nebo podmí nky mohou vé st
k tomu, ž e ú č etní jednotkaztratí schopnost nepřetrž itě trvat.
Vyhodnotitcelkovou prezentaci, č lenění aobsah ú č etnízávěrky, vč etně pří lohy, a dále to,
zda ú č etnízávěrka zobrazuje podkladové transakce a události způ sobem, který vede k
věrné mu zobrazení .

Naš í povinností je informovat statutární orgán mimo jiné o plánované m rozsahu a nač asování
auditu a o významných zjiš tění ch,která jsme v jeho prů běhu uč inili, vč etně zjiš těných

významných nedostatků ve vnitřní m kontrolní m systé mu.

AUDlToRSxÁ n onŇoVÁ KANcELÁŘ
Husitská 344163,130 00 Praha 3
Č í sloosvědč ení : 1B1

Auditor: lng. Pavel Antoš
Cí slo osvědč ení : 1416
Datum vypracován í : 17 .06.2021

s,r.o.

ROZVAHA pro nevýděleč né organizace v plné m rozsahu
ke dni:

31 .1,2

.2020 (v celých tisí cí ch

Dte r,ryh}áš ky č .504/2002 sb.
Sestaveno dne,. 22 .3 .202I

Kč )

lČ : 70105031

Osoba odpovědná za ú č etnictví fimé no a podpis)

Název a sí dlo ú č etníjednotky

Y,
,ZIvoL
detem, o.p,s

MqA. Maria Křepelková

.

Koclí řova 771
Praha - Kyje

Osoba odpovědná za ú č etnízávé rku (mé no a podpis)

MgA. Maria Křepelková

19B00

tel.:2B4 840

017

linka:

Právní í orma ú č etníjednotky

OBECNĚ PROSPĚŠ NÁ SPOLEČ NOST
Podpisový záznam

Předmět podnikání

Č innosti ostatní ch organizací sdruž ují cí ch osoby
Označ .
A.

A.II.
A.
B.

AKT]VA
4.
7.

],0

.

Tv.
7.
10.

B. I.
B. I.
B. TI.

Dtouhodobý majeť ek celkem (A.í .+A.TI.+A.TTT.+A.V]. )
Dlouhodobý hmotný majeLek celkem (souč , A.II.1. až A.1.10.)
Hmotné movité věci

a ieiich soubory
Drobný d}ouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté záLohy na dlouhodobý hmotný majeLek
Oprávky k dlouhodobé mu majet,ku celkem (souč . A.IV.7. až A.TV.11.)
opIávky k samostat. hmoL. moviL. věcem a souborů m hmot. movit. věcí
Oprávky k drobné mu d]ouhodobé mu hmotné mu majeLku
Krátkodobý majetek ce]kem (B.T.+B.11.+B.ITI.+B.VT.
až B.T,9.)
zásoby celkem (souč . g.LL
MateriáI na sk]-adě
Zbož í na sk]adě a v prodejnách
Pohledávky celkem (souč . B,TI.1. až B.tT.19.)
Poskytnuté provozní záLohy
Ostatní pohledávky
Krátkodobý finanč ní majetek ce]kem (souč . g.í í L].. až B.TTI.7.)
Peněž ní prostředky v pokladně
Peněž ní prostředky na ú č Lech
,Jiná aktiva celkem (souč . B,IV,1. až B.]V.2,)
Náklady pří š tí ch období
Pří jmy pří š tí ch období
AKT]VA CELKEM (A. + B.)
)

1.
7.

4.
5.

B,TT].1,

3.

B. IV.
B. Iv.1.

2.

Vfastní

zdroje celkem (A, I. +A. TI.
,Tmění celkem (souč . A. I.I. až A. T.3
A. I.
A. I. 1. vlastní jmění
2.

)

.

zač átek obd.
1 399
2 399
2 I27

)

Výsledek hospodaření celkem (souč . A. II.I. až A. TI.3.
Uč et v,/sledku hospodaření
Nerozdě}ený zisk, neuhrazená zLráť a minufých ]et
Cizí zdroje celkem (B. I.+B.IT.+B.I1T.+B.V],
B,
až B.TT.7.)
Dtouhodobé závazky celkem (souč . B.í Ll.
B. I].
7. oStatní d'l ouhodobé závazky
až B.III.23,)
Krátkodobé závazky celkem (souč . B,III.1.
B. IIT .
B.I]L1. Dodavatelé
zaměstnanci
7. Závazky k insLiLucí m soc. zabezpeč ení a veř. zdrav. poj.
9. osLaLní pří mé daně
pASí VA (A. + B.)
)

1.

)

I 24I
2 650
2 6].0

52

40

-1,409

-52

50 457
1 619
1, 579

0

-1

369

].1o

72,7

I
1

-40
742

4o

703
39

438

L82

9I

59
3,7

9

48 360
20

48 340

51

-9
856

46 660
4 026
3

306
720

,7

I08

734

1,2

64

111

-,1

968

Konec obd.
I7I 42I
106 695
59B

1,06 097

4,726

700

4 026
547

2I9

306
306
266

2I9

328

124

96
94
57

51 856

46

5l

572

l9

91,

Io8

4o
49

598

Fondy

Konec obd.

220
-1 000
- 948

zač átek obd.
51 284
47 258

PASí VA

Oznaě.

A.

A. II.

z

1,12

111

68
24
968

Dle vyhláš ky é .504/2002 sb.

vÝrazzlsKu n zrnÁTy
kedni:

31.L2.2020 (v celých

lČ : 70105031

pro nevýděleč né organizace
v plné m rozsahu
tisí cí ch Kč )

Sestaveno dne: 22 .3 .202l
Osoba odpovědná za ú č etnictví (imé no a podpis)

Název a sí dlo ú č etní jednotky

Žiwot dětem, o.p.s.
Koc'Llrova l / I
Praha - Kyje

MgA. Maria Křepelková
Osoba odpovědná za ú č etnízávěrku (mé no a podpis)

MgA. Maria Křepelková

19800

017

tel.:2B4 B40

linka:

Právní forma ú č etníjednotky

ospcNĚ pnospĚš irtÁ spoluč uost
Předmět podnikáni

Č inností ostatní ch organizací sdruž ují cí ch osoby

Podpisový záznam

z

Označ ení rÁrr.eov
A. I.
spotřeb. nákupy a nakupované služ by (A.L].. až A.I.6.)
1,
2.
5.
6.

A.I]I.

]_0.

1].

A. IV.
A.

.

]_5.

V.

20.
22.

A. VI.

Qznaó.

B. II.

B.]II.
B. Tv.
B. v.

3.

10.
]"1,

C.
D.

Spotřeba materiáIu, energie a ostat. nesk].adovaných dodávek

Hlavní ěin.
6 224

prodané zbož í

Náklady na reprezentaci

ostatní služ by
osobní nák]_ady (A. í II. Io . až A, ITT .14 . )
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojiš tění
Daně a poplaLky (A. Tv.15. )
Daně a pop}aLky
ostatní náklady (A.V.16 . až L.Y.22.)
Dary
,Jiné ostatní náklady
odp., prod. maj., tv. a použ . rezey^v ( A.vI.23. až A.vI.27.)
Odpisy dlouhodobé ho majetku
rÁrr,. cpr,r. (A.T.+A.1I.+A.III.+A.Iv.+A.V.+A.VI .+A.VII.+A.VIII.)

]. 380

4
2

Hosp.

č in.
59
0

0

59

L2

0

832
375

0
0

59

4
2
1

l2

832
375

]" 803

0

572

0

5"72

],5

0

],5

15

0

45 2L9

45

0

093

0

L26

0

42a
421
54 254

0

59

651
651

49
49

803

],5

45 2!9

45

0

H]_avní č í n, Hosp. č in.
vÝttosv
0
9'784
Přijaté pří spěvky (B.TI.2. až B.II.4.)
0
9 1a4
Přijaté pří spěvky (dary)
93
0
arž by za vfastní wýkony a za zbož í
45 12!
0
ostatní výnosy (B.TV.s. až B.IV.],O.)
0
45 O92
Zú č továnífondů
29
0
,finé ost,atní výnosy
15
0
Trž by z prodeje majetku (B.V.11. až B.V.15.)
],5
0
"Irž by z prodeje dlouhodobé ho nehmotné ho a hmotné ho majetku
108
54 9o5
VÝNoSY CELKEM (B.I.+B.TI +B,ITI.+B.Iv.+B.V.)

Výsledek hospodaření před zdanění m
Výsledek hospodaření po zdanění

Celk. č in.
6 283
1 380

54

o93
126

421
42L
313

Celk. č in.
9 784
9 784
93

45 l2r

45 092
29
].5

55

15
013

700
700

Pří loha v ú č etnízávěrce § 29 a 39 vyhl. č . 504/2002 sb.

Název a sí dIo ú č etníjednotky
Život dětem o.p.s.
Koclí řova 77'J,, L98 00 Praha 9 - Kyje
lČ :70105031
Zapsána u:
Zapsána do OR

právní forma:

dne:

t.t0.2ot3

OBECNĚ PROSPĚŠ NÁ SPOLEČ NOST
Ne

v likvidaci:
Předmět

slož ka O L2I2 vedená u Městské ho soudu v Praze

podnikání : Č innosti ostatní ch organizací

zájmů j. n.
Rozvahový

den:

Okamž ik sestavení

sdruž ují cí chosoby za ú č elemprosazování spoleČ ných

31,,I2.2O2O

ú č etní závěrky:22.3.2021"

Úaale o ú č etníjednotce

Použ ité obecné ú č etnízásady a metody

tJč etní zásady

společ nost vede ú č etnictvípodle zákona 563lI99L Sb. o ú č etnictvía prováděcí vyhláš ky
č .5O4/2OO2 Sb., ú č etní mobdobí m je kalendářní rok.
Společ nost kaž doroč něvydává Výroč ní zprávu, kterou zveřejňuje.
Společ nost po skonč ení kalendářní horoku předkládá Magistrátu hl. Města Prahy
"Vyú č tován í veřejné sbí rky".
Úč etní metody

ky č .50412002 a č eských ú č etní chstandardŮ pro ÚČ etní
dle zákona o ú č etnictví vyhláš
,
jednotky, u ktených hlavní m předmětem č innosti není podnikání .

Použ ité oceňovací modeIy
majetek a zásoby v pořizovací ch cenách
lnformace doplňují cí a rozvádějí cí polož ky v ú č etní chvýkazech
867.767,- Kč
Dary-republika nemocnice
Dary-republika dětská zaří zeni 11.823.804,- Kč
3Z.O23.792,- Kč
Dary-republika
376.830,- Kč
Dary-republika š koly

jednotlivci

celkem darováno

rok2O2O

Výš e hrubé ho výtěž ku sbí

45.092.193,- Kč

rky: Itz.05L.77O,-

Kč

z toho:

předmětů 1.276.060,- Kč
finanč ní 106.652.921,- Kč
3.093,- Kč
Pokladnič ky
Telef.linka DMS
4,073.957,-Kč
Bankovní ú roky
5.739,- Kč
40.000,- Kč
Dary věcné
Prodej
Dary

Doplňují cí informace k rozvaze
Majetek není zatí ž enzástavní m právem.
Společ nost nedostává ž ádné dotace na č innost.

Vybrané ekonomické ú daje za rok 2020
Obecně prospěš ná společ nost Život dětem pomáhá rodinám s váž ně nemocnými dětmi, ve výjimeč ných
pří padech inemocným dospělým, dále zaří zení m, l<terá se o nemocné , opuš těné č ijinak handicapované děti
starají a také nemocnicí m, a to na ú zemí celéČ eské republiky.
právní forma ú č etníjednotky: oBEcNĚ pRospĚŠ NÁ SpoLEČ NoST

Předmět podnikání : Č innosti ostatní ch organizací sdruž ují cí chosoby za ú č elemprosazování společ ných
zájmů
Zakladatelé : Anna Strnadová, Maria Křepelková
Popis organizač ní struktury:
Ředitelka společ nosti a předsedkyně správní rady jsou statutární mi orgány o.p.s.
Obě společ ně ří dí č innost společ nosti a jednají její m jmé nem,

Podepisovat mohou samostatně.
Přepoč tený poč et zaměstnanců : 4
Osobní náklady:
2.374.748, - Kč
Odměny dozorč í morgánů m a č lenů msprávní rady: 0,- Kč
Osoby, které jsou statutární m orgánem, nemají pohledávky a ani závazky vů č ispoleč nosti.
Způ sob oceňování :
majetek a zásoby v pořizovací ch cenách
Způ sob odpisování :
ú č etní odpisyse rovnají daňovým odpisů m
Odchylky od věrné ho a poctivé ho obrazu předmětu ú č etnictví :
nejsou

Způ sob stanovení opravných polož ek:
nepouž ito

Způ sob stanovení oprávek k majetku
dle zákona o dani z pří jmu

:

Způ sob přepoč tu ú dajů v cizí ch měnách na č eskou měnu:
aktuální kurz Č NB
Způ sob stanovení reálné hodnoty majetl<u azávazků :
nepouž ito
Způ sob oceňování cenných papí rů a derivátů reálnou hodnotu,
změny reálné hodnoty vč . změn v ocenění podí lu el<vivalencí podle
jednotlivých druhů finanč ní ho majetl<u vč , jejich zaú č tování :
nepouž ito
Majetek zatí ž ený zástavn í m právem
není

:

ffi
uF
Yany

Celkové náklady na odměny statutární mu auditorovi nebo auditorské společ nosti za ÚČ etní obdobÍ :
povinný audit ú č etní jednotky:30 250,- Kč
jiné ověřovací služ by:
nejsou
poradenství
:
nejsou
daňové
jiné neauditorské služ by:
nejsou

o22ool

samost. movité věci a soubory mo

082 001

Oprávkv k samost.movit. věcem

028 001

Stav k 1.1.2020

Poří zení

2 L27 474,3I

482 900,00

Vyřazen

í

Odpisy

Stav

k

31.12.2020

2 6L0 374,3I

0,00
420 967,00

L369 77o,7I

-948 z03,7I

0,00

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

52 274,00

11 900,00

088 001

oprávkv k drobné mu hlouhodob.hmo

-52

2l4,oo

11 900,00

0,00

-4o 314,00

042000

Poří zení

052 000

Zálohy na DHM

DH

a

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220 000,00

262 9oo,oo

482 900,00

0,00

0,00

1,399 270,60

745 800,00

482 900,00

42o 967,oo

M

7I2 0o7

Materiál na skladě-sbí rkové před

t72

Materiál na skladě-dary a předměty draž by

132 001

zbož í na skladě
Celkem

Pou ž ití

I579 241,,66

1]o3 067,72

-7 579 24I,66

I1o3 06I,72

0,00

44 o41,34

-44 o4I,34

0,00

40 125,00

39 355,00

-4o Iz5,o0

39 355,00

619 366,66

1 786 458,06

1 663 408,00

L747 476,12

]-

Krátkodobý finanč ní majetek

Stav k 1.1,2020

2IL ool

Pokladna

227 001

sd ruž ení lČ S
Bankovní ú č ty-ú č et

22L002

20 013,00

72 425,oo
2 020 853,51

Bankovn í ú č tv-sbí rka/Č n

45 397 595,90

106 713 006,02

Celkem

48 359 544,51

Io8 746 284,53

Stav k 1.1.2020

Poh ledávkv

Stav

k 31.]"2.2020

0,00

0,00

58 637,28

90 930,97

ostatní pohledávkv

379 069,02

91244,00

Celkem

437 106,30

78z 174,97

odběratelé
poskvtnuté provozn

í

Závazky

zálohv

Stav k 1.1.2020

Stav k37.1"2.2020

DodaVatelé

96 448,74

123 875,54

za městna nci

93 773,oo

IL2 3z5,oo

56 929,00

6] 648,00

19 320,00

23 565,00

Dlouhodobé závazky

305 487,60

2I8 27I,60

Celkem

577958,34

545 625,14

sZ

aZP

DzČ

241, 2o3,60

StaV k 31.12.2020

94t 935,6I

2

1"

Stav k 31,12.2020

Po ří zen í

Stav k 1.1,2020

Záso by

40 314,00

,,'-_.clt,AR

Stav k 1,1.2020

Tvorba

Č erpání

Stav k 3]..12.2020

Vlastní imění

598 121",09

Fon dy-da ry

360 850,00

4 073 957,00

3 790 601,00

77 494,00

46 299 066,28

53 565 394,62

tt3 287 8z9,I4

106 02]. 500,80

3 720 ot0,37

305 675,05

0,00

4 025 685,36

_305 675,05

700 614,43

Fondv-č erpání sbí rkv
Nerozdělený zisk, neuhr. ztráta
Hv 2020

598 121,09

305 675,05

5t 283 722,73

Celkem

Stav k 1.1,2020
Nákladv pří š tí chobdobí
pří imv pří š tí chobdobí

Stav

57 945 026,67

k

63 611,00

750,00

-6 650,00

39 793,00

56 961,00

Trž by-hospodá řská č innost

867 767,78

Zú č tován fondů -dětská zaří zení

1,1,823 804,23

Zú č tován fond ů -ied notlivci

31983 791-,44

Zú č tován fondů -š kolv

376 830,00

zú č tování fondů věcné darv

40 000,00

přiiaté pří spěvkv-nárok ze sbí rk
přiiaté pří spěvkv sú -fin.darv
lv

B 513 201-,17
690 722,1,3

4I3 566,99
4 o4I,34

Ú-fin,da rv

Přijaté pří spěvky-věcné da ry
Přiiaté pří spěvky-proiekty ŽD

162 000,00

Jiné ostatní vÝnosv

44 378,45

Celkem
Nákladv - hlavní č innost

55 013 005,53

9

Náklady - hospodářská č innost

Da

rv-ied notlivci

357,65

867 767,78
1,1,823 8o4,23

31 983

,791",44

376 830,00

Darv-š kolv
Darv-dětská zaří zení

Celkem

1-61-

58 840,00

Darv-republika nemocnice
Darv-republika dětská zayí zení

4t5,68

92 9o2,oo

Zú č tován fond ů -nemocnice republ

přiiaté pří spěvkv

1,1,1,4z3

31.12,2020

48 543,00
_8

LL6 7]2 755,09

40 000,00
54 3I2 39].,].0

Pod pisový záznam statutá rn í ho orgá n
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Pomáháme proměnit dětské szy v úsměv.
www.zivotdetem.cz

