Výroční zpráva 2017

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka.
a) Předseda správní rady:
Bc. Šmolík Josef
b) Členové správní rady:
Bc. Martina Popelková
Ing. Hana Vítková
c) ředitel – Fiedler Tomáš
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V roce 2017 prošlo našimi kurzy celkem 318 osvědčení. Šlo o 17 akreditovaných kurzů a 5 kurzů pro
pěstouny.
Jednalo se o vzdělávání v rámci sociální oblasti zaměřené na podporu pracovníků v sociálních
službách a sociálních pracovníků. Druhou skupinou podpořených byli profesionální či dlouhodobí
pěstouni.
V rámci aktivit probíhala spolupráce s lektory formou dohod o provedení práce, případně jako služba.
Všichni pracovníci i externí mají odpovídající vzdělání a zkušenosti pro tuto oblast, v případě
požadavku jsou akreditovaní MPSV.
Rettigovka, projekt který navazuje na projekt podpořený MPSV - Šance pro Tebe – integrace
mládeže ohrožené sociálně patologickými jevy a osob s duševním onemocněním
CZ.1.04/3.1.06/30.00361 – pokračuje.
Základní aktivitou byl provoz jídelny tradičně netradičních jídel. Zájem o dodávky jídel se stabilizuje.
Zajímavé pro nás byli i různé akce na objednávky – catering.
V roce 2017 jsme zaměstnali celkem 27 osob se zdravotním handicapem.
I v roce 2017 jsme se pokračovali ve spolupráci v rámci spolku Hand made Litomyšl.

Cíle roku 2017
- udržet ziskovost organizace vzhledem k neustálému nárůstu nákladů (markantní zvýšení
minimální mzdy, sezónní výkyvy cen surovin zeleniny a ovoce, …) – podařilo se
- prezentovat práci osob s hendikepem na veřejnosti – články v místním tisku, prezentace na
konferencích
- akreditovat rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách – v roce 2017 jsme
nezrealizovali.
Cíle roku 2018
- udržet ziskovost organizace vzhledem k neustálému nárůstu nákladů (markantní zvýšení
minimální mzdy, sezónní výkyvy cen surovin zeleniny a ovoce, …),
- prezentovat práci osob s hendikepem na veřejnosti – články v místním tisku, prezentace na
konferencích,
- v době dlouhodobé personální krize být zajímavým a solidním zaměstnavatelem – vzdělávání pro
zaměstnance, zapojení do směřování organizace,

Dlouhodobé cíle:
- udržet stabilitu organizace v rámci Rettigovky,
- udržet a podpořit stávající pracovníky v jejich rozvoji,
- udržet si dobré jméno.
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PŘEHLED MAJETKU k 31. 12. 2017
Hmotný majetek – stavby
-

Stav k 1. 1. 2017 – 171.164,00 Kč
Přírůstky – 0,00 Kč
Úbytky – 0,00 Kč
Stav k 31. 12. 2017 – 171.164,00 Kč

Hmotný majetek – dopravní prostředky a ostatní
-

Stav k 1. 1. 2017 – 443.178,00 Kč
Přírůstky – 0,00 Kč
Úbytky – 0,00 Kč
Stav k 31. 12. 2017 – 443.178,00 Kč

Členění nákladů na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb (hlavní činnost)
a na náklady pro plnění doplňkových služeb (hospodářská činnost) v tis. Kč
Hlavní činnost
-

Doplňková činnost

Spotřeba materiálu,
energií a neskl.dodávek
Náklady na služby
Osobní náklady
Ost. provozní náklady

1.233
412
2.422
132

0
0
0
0

Celkem

4.199

0

Vývoj a konečný stav fondů organizace
-

Fond Citroen

Berlingo k 1. 1. 2017 – 69.999,72 Kč
Přírůstky 0,00 Kč
Úbytky - 19.999,92 Kč

-

Konečný stav k 31. 12. 2017 -

-

KONEČNÝ STAV FONDŮ ORGANIZACE k 31. 12. 2017 – 49.999,80 Kč

49.999,80 Kč
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Přehled o peněžních příjmech a výdajích

-

Příjmy:
Dotace ÚP Pardubického kraje
Vlastní příjmy za tržby
Přijaté dary
Ostatní příjmy
Příjmy celkem

1.267.890,00 Kč
2.993.646,09 Kč
15.000,00 Kč
1.723,60 Kč
4.278.259,69 Kč

-

Výdaje:
Materiál
Energie
Neskladovatelné dodávky
Služby
Osobní náklady
Ostatní provozní náklady
Výdaje celkem

1.106.395,60 Kč
116.313,16 Kč
10.372,11 Kč
411.997,10 Kč
2.421.500,00 Kč
46.390,77 Kč
4.112.968,74 Kč
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
o auditu účetní závěrky k 31. 12. 2017 obecně prospěšné společnosti
Komuniké, o.p.s.
Zpráva je určena zakladatelům obecně prospěšné společnosti Komuniké o.p.s.
Gita Štolfová, auditor č. oprávnění 1782,
Školní 691/1, 765 02 Otrokovice
Zpráva o auditu účetní závěrky
Výrok auditora
Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky obecně prospěšné společnosti Komuniké o.p.s. (dále také
„Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2017, výkazu
zisku a ztráty za rok končící 31.12.2017, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých
podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny na první straně
přílohy této účetní závěrky.
Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv obecně prospěšné společnosti
Komuniké o.p.s. k 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2017 v
souladu s českými účetními předpisy.
Základ pro výrok
Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit,
kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními
doložkami.
Moje 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 jsem na Společnosti nezávislá a splnila jsem i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů.
Domnívám se, že důkazní informace, které jsem shromáždila, poskytují dostatečný a vhodný základ pro
vyjádření mého výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě
mimo účetní závěrku a moji zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán Společnosti.
Můj výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí mých povinností
souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace
nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s mými znalostmi o účetní jednotce
získanými během provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně)
nesprávné. Také posuzuji, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány
v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují
požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu
významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek
činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokáži posoudit, uvádím, že
•
ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve
všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
•
ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.
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Dále jsem povinna uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsem dospěla při provádění
auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů
jsem v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistila.
Odpovědnost statutárního orgánu, dozorčí rady a správní rady Společnosti za účetní závěrku
Statutární orgán, dozorčí rada a správní rada Společnosti 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 statutární orgán, dozorčí rada a správní rada Společnosti povinna posoudit,
zda je Společnost 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 statutární orgán, dozorčí rada a správní rada plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení
její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Mým cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální)
nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující můj 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 mojí povinností uplatňovat během celého auditu
odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus.
Dále je mojí 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, abych na jejich základě mohla vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalím 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.
•
Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu,
abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abych mohla vyjádřit
názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
•
Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace,
které v této souvislosti statutární orgán Společnosti uvedl v příloze účetní závěrky.
•
Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním
orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota
vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě
trvat. Jestliže dojdu k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je mojí povinností upozornit v
mé zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou
dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Mé závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí
z důkazních informací, které jsem získala do data mé zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou
vést k tomu, že Společnost 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.
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Mou povinností je informovat statutární orgány mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o
významných zjištěních, která jsem v jeho průběhu učinila, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním
kontrolním systému.
Litomyšl, dne 30. května 2018
Gita Štolfová, auditor č. oprávnění 1782,
Školní 691/1, 765 02 Otrokovice
Přílohy:
•
Výkaz zisku a ztráty
•
Rozvaha
•
Příloha
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
sestavená k 31. 12. 2017

Komuniké, o. p. s.
Jaselská 778, 570 01 Litomyšl
IČO: 28795971
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I. Základní údaje

Účetní období:

1. 1.2017 – 31. 12. 2017

Název organizace:
Sídlo organizace:
Právní forma:
Statutární orgán:

Komuniké, o. p. s.
Jaselská 778, 570 01 Litomyšl
obecně prospěšná společnost
ředitel – Tomáš Fiedler, Jaselská 778, 570 01 Litomyšl

Správní rada:
Dozorčí rada:

Bc. Josef Šmolík, Bc. Martina Popelková, Ing. Hana Vítková
Mgr. Štěpánka Košňarová, Roman Bulva, Řemínková Ladislava

Datum vzniku:

5. 5. 2010
IČO: 28795971

Účel (poslání):

osvětová, informační, vzdělávací a supervizní činnost, podpora rozvoje
sociálních služeb, pohostinství a stravování

Hlavní činnost:

Osvětová, informační a vzdělávací činnost
Podpora rozvoje sociálních služeb
Provoz cvičné kuchyně pro výuku
Výroba zdravých a energeticky vyrovnaných jídel

Kategorie účetní jednotky: malá
Zakladatel (zřizovatel): Mgr. Alena Fiedlerová
Ing. Alena Šlégrová
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II. Obecné účetní zásady

II.1. Dlouhodobý majetek
Organizace eviduje v dlouhodobém majetku všechny stavby a jejich technické zhodnocení
bez ohledu na výši pořizovací ceny.
Organizace eviduje v dlouhodobém hmotném majetku hmotný majetek s dobou
použitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 40.000 Kč, účtuje o něm na účtech
dlouhodobého majetku a vykazuje ho v rozvaze.
Hmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 40.000 Kč účtuje organizace do nákladů. Hmotný
majetek v pořizovací ceně vyšší než 5.000 Kč, ale nižší než 40.000 Kč s dobou použitelnosti
delší než 1 rok eviduje organizace v operativní evidenci.
Organizace eviduje v dlouhodobém nehmotném majetku nehmotný majetek s dobou
použitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 60.000 Kč.
Nehmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 60 tis. Kč účtuje organizace do nákladů.
Nehmotný majetek v pořizovací ceně vyšší než 10.000 Kč, ale nižší než 60.000 Kč s dobou
použitelnosti delší než 1 rok eviduje organizace v operativní evidenci.
Úroky nejsou součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku.

II.2. Cenné papíry a podíly
Organizace nevlastní žádné cenné papíry ani podíly.

II.3. Zásoby
Organizace eviduje v zásobách pouze materiál (potraviny), ze kterého vyrábí. O zásobách
účtuje způsobem B.

II.4. Pohledávky
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Organizace běžně netvoří
opravné položky. O případně tvorbě opravné položky může rozhodnout ředitel organizace.
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II.5. Cizoměnové transakce
Organizace v roce 2017 neuskutečnila žádné cizoměnové transakce.

II.6. Časové rozlišení
Organizace účtuje o nákladech příštích období. Prostřednictvím nákladů příštích období
časově rozlišuje náklady, které souvisí s dalším či dalšími obdobími. Organizace nerozlišuje
náklady, které se každoročně opakují a náklady, které jsou svou částkou nevýznamné, tj. do
výše 5.000 Kč.
Organizace účtuje také o výnosech příštích období, a to v případě již přijatých, ale zatím
nepoužitých dotací.

II.7. Bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek, investiční dotace a dary
Ve vlastním jmění na účtu skupiny 901 – Vlastní jmění organizace účtuje o zdrojích pořízení
bezúplatně nabytého dlouhodobého majetku stejně tak jako o investičních dotacích nebo
účelových investičních darech.

II.8. Veřejná sbírka
Organizace v roce 2017 neuskutečnila žádnou veřejnou sbírku.

II.9. Přijaté dary
Organizace účtuje o přijatých darech, a to přímým zápisem ve prospěch účtu 682 a na vrub
účtu 211 – Pokladna nebo 221 – Bankovní účet.

II.10. Přijaté dotace
Přijaté dotace jsou prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů, tedy zejména ze zdrojů
státního rozpočtu, z rozpočtů územně samosprávných celků, ze zdrojů státních rozpočtů
cizích států apod.
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O těchto prostředcích účtuje organizace při přijetí na závazkových účtech skupiny 34,
popřípadě rovnou ve výnosech na účtu 691 – Dotace. V případě, že není celá přijatá částka
dotace do konce roku utracena, je zbylá částka vykázána jako závazek na účtu skupiny 34
nebo jako výnos příštích období na účtech skupiny 38. V případě, že je utraceno v rámci
dotovaného projektu více, než bylo zatím v rámci dotace přijato, účtuje organizace na vrub
účtu skupiny 385 – příjmy příštích období ve prospěch účtu 691 – Dotace, tak aby výsledek
hospodaření z dotace byl vždy nulový.
III. Doplňující údaje k výkazům

III.1. Dlouhodobý majetek
Přehled dlouhodobého majetku je uveden v příloze č. 2.

III.2. Podíly, podílové listy, dluhopisy, akcie
Organizace nevlastní žádné podíly, podílové listy, dluhopisy ani akcie.

III.3. Dluhy po splatnosti z titulu daní, sociálního či zdravotního pojištění
Organizace žádné takové dluhy neeviduje.

III.4. Dlouhodobé závazky
Organizace neeviduje žádné dlouhodobé závazky se splatností delší než 5 let od rozvahového
dne.

III.5. Majetek neuvedený v rozvaze
Kromě drobného majetku v zanedbatelné hodnotě neeviduje organizace žádný majetek
neuvedený v rozvaze.

III.6. Závazky nevykázané v rozvaze
Organizace neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány v rozvaze.

16

III.7. Osobní náklady
Průměrný počet zaměstnanců
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2017

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2016

24

20

z toho členů řídících orgánů
Průměrný počet řídících pracovníků v roce
2017

Průměrný počet řídících pracovníků v roce
2016

1

1

Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídících orgánů
2017 v tis. Kč

2016 v tis. Kč

Osobní náklady
na zaměstnance

Osobní náklady na
Osobní náklady Osobní náklady na
členy řídících orgánů na zaměstnance členy řídících
orgánů

Mzdové náklady

1.932

0

1.430

0

Zákonné sociální pojištění

490

0

331

0

Ostatní sociální pojištění

0

0

0

0

Zákonné sociální náklady

0

0

0

0

Ostatní sociální náklady

0

0

0

0

Členům orgánů v roce 2017 nebyly poskytnuty žádné odměny ani funkční požitky, nebyly jim
poskytnuty ani žádné půjčky, úvěry, záruky či jiná plnění.
III.8. Náklady a výnosy mimořádné svým objemem nebo původem
V roce 2017 nevykazuje organizace žádné náklady nebo výnosy, které by byly mimořádné
svým původem nebo objemem.

III.9. Zástavy a ručení
Majetek organizace není zatížen žádným zástavním právem.
Organizace neposkytla ani nepřijala žádná ručení.

III.11. Přijaté dotace a dary
V roce 2017 byly přijaty následující dotace:
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Poskytovatel

Částka v Kč

Úřad práce

1.267.890,00
1.267.890,00

Celkem
Všechny výše uvedené dotace byly plně vyčerpány.

V roce 2017 byly přijaty následující dary (jednotlivě uvedeny dary nad 10 000 Kč včetně,
ostatní souhrnně):
Poskytovatel

Částka

Komentář

Story design

15.000,00

III.12. Veřejná sbírka
Organizace v roce 2017 neuskutečnila žádnou veřejnou sbírku.

III.13. Výsledek hospodaření a daň z příjmu
Výsledek hospodaření za rok 2016 byl převeden do nerozděleného zisku minulých let.
Za rok 2017 organizace vykazuje zisk ve výši 79.538,95 Kč před úpravou v daňovém přiznání.
Obecně prospěšná společnost je veřejně prospěšný poplatník sestavující základ daně podle
ustanovení §18a), odst. 5 zákona o daních z příjmů.
Obecně prospěšná společnost je poplatníkem s tzv. širokým základem daně.
III.14. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné
události.

V Litomyšli dne 3. dubna 2018

Sestavil: Mgr. Jarmila Zámečníková

Statutární orgán: Tomáš Fiedler, ředitel
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