
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2020

(v celých tisících Kč) Název a sídlo účetní jednotky

I
IČO

TyfloCentrum Ústí nad Labem•• o.p.s.

Hrnčířská 64
2 5 4 5 3 6 2 9 Ústí nad Labem 1

40001

Označení NÁKLADY Činnost

hlavní hospodářská celkema b 1 2 3
A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby

228 1 015ísoučet A.L1. až A.LG.l 787

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 78 52 130

2. Prodané zboží O O

3. Opravy a udržování 4 4

4. Náklady na cestovné 10 10

5. Náklady na reprezentaci O O

6. Ostatní služby 695 176 871

A.lI. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
O O(součet A.II.7. až A.lL9.l

7. Změna stavu zásob vlastní činnosti O O

8. Aktivace materíálu, zboží a vnitroorganizačních služeb O O

9. Aktivace dlouhodobého majetku O O
A.III. Osobní náklady (součet A.IIL10. až A.1II.14.) 2 212 598 2 810

10. Mzdové náklady 1 695 361 2 056

11. Zákonné sociální pojištění 512 91 603

12. Ostatní sociální pojištění 5 5

13. Zákonné sociální náklady O O

14. Ostatní socíální náklady 146 146

A.lV. Daně a poplatky (A.IV.15.) O O

15. Daně a poplatky O O

A.V. Ostatní náklady (součet A.V.1G.až A.V.22.) 30 30

16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 2 2

17. Odpís nedobytné pohledávky 2 2

18. Nákladové úroky O O

19. Kursové ztráty O O

20. Dary O O

21. Manka a škody O O

22. Jiné ostatní náklady 26 26



25453629

Označení NÁKLADY Činnost

b hlavni hospodářská celkem
a 1 2 3

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použiti rezerv a opravných
položek (součet A.VI.23. až A.I.27.) 43 43

23. Odpisy dlouhodobého majetku 43 43
24. Prodaný dlouhodobý majetek O O

25. Prodané cenné papiry a podíly O O

26. Prodaný materiál O O

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek O O

A.VU. Poskytnuté přispěvky (A.VII.2a.) O O

28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezí
Ooroanizačnírni složkami O

A.VIII. Daň z příjmů (A.VIII.29.) O O

29. Daň z příjmů O O
NAKLADY CELKEM (A.I. + A.l1. + A.1I1. + A.lV. + A.V. + A.VI. +

826 3 898A.VII. + A.VIII.) 3 072

VytvdertO v prografTW.I FORM studio - WWoN kastnefSW_Q



25453629

Označeni vYNOSY Činnost

b hlavni hospodářská celkema 1 2 3

B.1. Provozní dotace (B.1.1.) 2 893 2 893
1. Provozní dotace 2 893 2 893

B.II. Příjaté příspěvky (součet B.II.2. až B.11.4.) 227 227
2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami O O

3. Přijaté příspěvky (dary) 227 227
4. Přijaté členské příspěvky O O

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 72 546 618
B.!V. Ostatní výnosy (součet 8.VI.5. až B.VI.10.) 45 45

5. Smluvni pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále O O

6. Platby za odepsané pohledávky O O

7. Výnosové úroky O O

8. Kursové zisky O O

9. Zúčtování fondů 43 43
10. Jiné ostatní výnosy 2 2

B.V. Tržby z prodeje majetku (součet B.V.11. až B.V.15.) O O

11.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku O O

12.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů O O

13. Tržby z prodeje materiálu O O

14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku O O

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku O O

VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + 8.11I.+ B.lV. + B.V.) 3 237 546 3 783
c. Výsledek hospodaření před zdaněním 165 -280 -115
D. Výsledek hospodaření po zdanění 165 -280 -115

Sestaveno dne:
30.6.2021

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky
OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)
Mgr. Alena-Kristin Bašníková

Předmět podnikání
služby nevidomým a slabozrakým

linka:tel.: 4 7 52 0507 5



PŘílOHA K ÚČETNí ZÁVĚRCE

podle § 30 vyhl. Č. 504/2002 Sb.

ÚDAJE O ÚČETNí JEDNOTCE

a) Název účetní jednotky:TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s.
Sídlo: Hrnčířská 64/4, Ústí nad Labem-centrum, 400 01, Ústí nad Labem
IČO: 25453629
Právní forma: Obecně prospěšná společnost
Hlavní činnost: Ostatní ambulantní nebo terénní sociální služby
Hospodářská činnost: Holičství a kadeřnictví, masérské rekondiční a regenerační
služby, pedikúra

Statutární orgán: Mgr. Alena-Kristina Bašníková - ředitelka

Organizační složky s vlastní právní subjektivitou: nejsou

b) Zakladatel (zřizovatel): Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
České republiky, z.s. IČD: 653 99 447

Vklady do vlastního jmění: 1.000,-

c) Účetní období: 1.1.2020 - 31.12.2020

d) Použité obecné účetní zásady a metody:

Přiložená individuální účetní závěrka byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona o účetnictví") a prováděcí
vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které nebyly založeny za
účelem podnikání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění platném pro rok 2020. (dále jen
"prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví").

Oceňování majetku a závazků

a) Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu
pořízení a náklady s pořízením související. Úroky a další finanční výdaje související
s pořízením se zahrnují do jeho ocenění.

V roce 2020 nastala změna v účtování nehmotného majetku a to:

DNM pořízen do r.2003 je přeúčtován z účtu 018010 na účet 013018 a zde je až do
okamžiku vyřazení.

Dlouhodobý nehmotný majetek vyrobený v účetní jednotce není.



Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60.000,- tis. Kč v roce 2020 je odepisován do nákladů na
základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku.

Odpisy

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti
příslušného majetku.

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku zvyšují jeho
pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů.

b) Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení,
náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Úroky a další finanční
výdaje související s pořízením se zahrnují do jeho ocenění.

V roce 2020 nastala změna v účtování hmotného a majetku a to:

DHM pořízen do r.2003 je přeúčtován z účtu 028010 na účet 022028 a zde je až do
okamžiku vyřazení.

Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený v účetní jednotce není.

Dlouhodobý hmotný majetek nad 40.000,- tis. Kč v roce 2020 se odepisuje do nákladů po
dobu ekonomické životnosti.

Dlouhodobý hmotný majetek získaný bezplatně se oceňuje reprodukční pořizovací cenou a
účtuje se ve prospěch účtu 901- Vlastní jmění. Pokud je dlouhodobý nehmotný majetek,
dlouhodobý hmotný majetek a technické zhodnocení pořízeno zcela nebo z části z přijaté
dotace nebo účelového daru, vlastní jmění se zvýší o částku ve výši přijaté dotace nebo
účelového daru. Obdobně se postupuje v případě bezúplatně nabytého dlouhodobého
nehmotného majetku, dlouhodobého hmotného majetku a technického zhodnocení. Pokud je
takto pořízený majetek odepisován, postupuje se takto:

a) Stanoví se částka z výše odpisů v poměru přijaté dotace a pořizovací ceny
b) Sníží se výše vlastního jmění o tuto částku
c) Současně se zvýší jiné ostatní výnosy o tuto částku.

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací
cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů.

Odpisy

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti
příslušného majetku. Vzhledem k vyhovující předpokládané době životnosti jsou ve velké
většině případů použity odpisy ve výši daňových odpisů.

c) Finanční majetek



Krátkodobý finanční majetek tvoří Peněžní prostředky v pokladně a peněžní prostředky na
účtech.

Majetkové cenné papíry k obchodování, Dluhové cenné papíry k obchodování, Ostatní
cenné papíry a Peníze na cestě - účetní jednotka nemá.

d) Zásoby

Nejsou

e) Pohledávky

Pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let - nejsou.

Provozní zálohy zahrnují především zálohy na masérské potřeby ve výši 2.962,-

Ostatní pohledávky zahrnují především platby za masáže ve výši 1.881,-

Provozní zálohy dlouhodobé zahrnují především kauce nájemného ve výši 88.104,-

f) Časové rozlišení aktiv

Náklady příštích období zahrnují především nájemné, pojistné, hosting a jsou účtovány do
nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší.

Příjmy příštích období: zahrnují především příspěvek od Úřadu práce ve výši 342.774,- a od
Ministerstva průmyslu a obchodu - dotace na nájem v programu "COVID - Nájemné Výzva
2" ve výši 7.278,-

Dohadné účty aktivní zahrnují především předpokládaný příspěvek od Ministerstva průmyslu
a obchodu na nájem za 3Q./20. Jejich výše je stanovena odhadem.

g) Dlouhodobé závazky

nejsou

h) Krátkodobé závazky

Krátkodobé finanční výpomoci - obsahuje půjčku od SONS ČR ve výši 280.000,-

Dodavatelé zahrnují především neuhrazené přijaté faktury do splatnosti ve výši 12.191,-

i) Časové rozlišení pasiv

Dohadné účty pasivní zahrnují především náklady na energie a účetní služby. Jejich výše je
stanovena odhadem.

Výnosy příštích období zahrnují především výnosy pro následující účetní období.

j) Výnosy

Rozpis tržeb účetní jednotky z prodeje zboží, výrobků a služeb z běžné činnosti (v tis. Kč):



Průměrný počet zaměstnanců

2020 2019
Celkový počet Členové řídících, Celkový počet Členové řídících,

kontrolních a kontrolních azaměstnanců správních orgánů zaměstnanců správních orgánů
7 1 8 1

2056 1958

603 583
151 101

2810 2642

Masérské služby 546

Průvodcovská služba 20

Úklidy, kurzovné PC 52

Ve výnosech dále společnost eviduje dotace na provozní účely přijaté ze státního a místních
rozpočtů a ve výši 2.893 tis. Kč v roce 2020 (v roce 2019 2.587 tis. Kč).

k) Osobní náklady

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):

Mzdy

Sociální zabezpečení a
zdravotní pojištění

Ostatní

Osobní náklady celkem

Stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky)

Odpisy majetku jsou prováděny podle odpisového plánu. Drobný majetek do 40 tis. Kč je
odepisován plně do nákladů v okamžiku pořízení.

Opravné položky tvoří účetní jednotka pouze v případech, kdy jsou tvořeny v souvislosti
s činností účetní jednotky podléhající dani z příjmů, a to způsobem podle Zákona o
rezervách pro zjištění základu daně z příjmu.

Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu

Pro přepočet cizích měn je používán aktuální kurz ČNB, pouze u vkladů a výběrů v hotovosti
je používán kurs komerční banky.

Stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a závazků podle
zákona

Majetek a závazky jsou oceňovány k okamžiku uskutečnění účetního případu
způsoby podle § 25 zákona o účetnictví. Ke konci rozvahového dne jsou majetek a
závazky oceňovány podle § 27 zákona o účetnictví.

Hmotný majetek kromě zásob - pořizovací cena
Zásoby - pořizovací cena (zásoby vytvořené vlastní činností nejsou)
Peněžní prostředky a ceniny - jmenovitá hodnota
Podíly a cenné papíry - pořizovací cena
Pohledávky při vzniku - jmenovitá hodnota (pohledávky nabyté za úplatu nebo
vkladem nejsou)

~ADaKa
AUDll\JRSK.i A OAŇOV Á KANCEI.AA



Nejsou

h) Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

POŘIZOVAcí CENA
Počáteční Přírůstky Úbytky Konečný
zůstatek zůstatek

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje O O O O

Software O 113 O 113

Ostatní ocenitelná práva O O O O

Goodwill O O O O

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 113 O 113 O

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný
majetek O O O O

Nedokončený dlouhodobý nehmotný
majetek O O O O

Celkem 2020 113 113 113 113

Nehmotný majetek - pořizovací cena (nehmotný majetek vytvořený vlastní
činností není)
Majetek v případech bezúplatného nabytí (s výjimkou peněz a cenin) -
reprodukční pořizovací cena

e)Použitý oceňovaci model a technika při ocenění majetku reálnou hodnotou

Účetní jednotka nemá majetek určený k ocenění reálnou hodnotou.

f)Položky nákladů a výnosů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem:

Nejsou

g)Účetní jednotky, v nichž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením:

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRÁVKY
Počáteční Přírůstky Úbytky Konečný
zůstatek zůstatek

Nehmotné výsledky výzkumu a
vývoje O O O O

Software O -113 O -113

Ostatní ocenitelná práva O O O O

Goodwill O O O O

Ostatní dlouhodobý nehmotný
majetek -113 O -113 O

Poskytnuté zálohy na
dlouhodobý nehmotný majetek O O O O

Nedokončený dlouhodobý
nehmotný majetek O O O O

Celkem 2020 -113 -113 -113 -113



Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

POŘIZOVAcí CENA
Počáteční Přírůstky Úbytky Konečný
zůstatek zůstatek

Pozemky O O O O

Stavby O O O O

Hmotné movité věci a jejich soubory (Lehátko
Liftback, Brai/lský řádek) 411 456 O 867

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku O O O O

Pěstitelské celky trvalých porostů O O O O

Dospělá zvířata a jejich skupiny O O O O

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 587 O 587 O

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek O O O O

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek O O O O

Celkem 2020 998 456 587 867

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRÁVKY
Počáteční Úbytky Konečný
zůstatek Přírůstky zůstatek

Pozemky O O O O

Stavby O O O O

Hmotné movité věci a jejich
soubory (Lehátko Liftback,
Braillský řádek) -188 -500 O -688

Oceňovací rozdíl
k nabytému majetku O O O O

Pěstitelské celky trvalých
porostů O O O O

Dospělá zvířata a jejich
skupiny O O O O

Jiný dlouhodobý hmotný
majetek -587 O -587 O

Poskytnuté zálohy na
dlouhodobý hmotný majetek O O O O

Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek O O O O

Celkem 2020 -775 -456 -587 -688

K 31. 12.2020 nebyl žádný jiný hmotný majetek neuvedený v rozvaze.

V roce 2020 účetní jednotka nezískala bezúplatně dlouhodobý hmotný majetek.

Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč)

Není



47.660,-Kč

i) Celková odměna přijatá auditorem za povinný audit roční účetní závěrky:

Celková odměna přijatá auditorem za jiné ověřovací služby, za daňové poradenství a jiné
neauditorské služby:

Účetní jednotka neměla jiné ověřovací služby, kromě povinného auditu.

j) Název jiných účetních jednotek, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím
třetí osoby jednající jejím jménem a na její účet drží podíl:

Nejsou

k) Přehled splatných dluhů pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, přehled splatných dluhů veřejného zdravotního pojištění a
evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních a celních orgánů
s uvedením částek, datem vzniku a splatnosti:

Nejsou

I)Cenné papíry, podíly, jejich počet a rozsah práv, která zakládají:

Nejsou

m)Částky dluhů, které vznikly v daném účetním období a u kterých zbytková doba
splatnosti k rozvahovému dni přesahuje 5 let, jakož i dluhů účetní jednotky, krytých
zárukou danou touto účetní jednotkou, s uvedením povahy a formy záruky, a to
odděleně podle jednotlivých věřitelů:

Nejsou

n) Finanční dluhy, které nejsou obsaženy v rozvaze:

Nejsou

- výsledek hospodaření za hlavní činnost: 165 tis. Kč

o) Výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost a pro účely daně
z příjmů:

- výsledek hospodaření za hospodářskou činnost: -280 tis. Kč

Z toho: - ZTP: 1

- výsledek hospodaření celkem: -115 tis. Kč

- základ daně z příjmů: Otis. Kč

- daň: Otis. Kč

p) průměrný přepočtený počet zaměstnanců celkem:

7



ZTP/P: 3
ZPS:

1

Mzdové náklady: 2 056 450 Kč

Ostatní sociální náklady - karty Globus: 146254,23 Kč

Počet a postavení zaměstnanců, kteří jsou zároveň členy řídících, kontrolních nebo jiných
orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou:

Mgr. Alena-Kristina Bašníková - ředitelka

q)Výše odměn a funkčních požitků za účetní období členům řídících, kontrolních nebo
jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou z titulu jejich
funkce, výše vzniklých nebo smluvně sjednaných dluhů ohledně požitků bývalých
členů těchto orgánů:

Mgr. Alena-Kristina Bašníková - ředitelka .... 12 500,-

r) Účasti členů řídících, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky určených
statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou a jejich rodinných příslušníků
v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní
smlouvy nebo jiné smluvní vztahy:

BMPL, s.r.o. IČO: 28694210

Mgr. Alena-Kristina Bašníková - jednatelka

s) Výše záloh, závdavků a úvěrů poskytnutých členům orgánů uvedených v písmenu
q):

Nejsou

t) Základ daně, způsob jeho zjištění, daňové úlevy, způsob použití prostředků
v běžném účetním období získaných z daňových úlev v předcházejících zdaňovacích
obdobích, v členění na jednotlivá zdaňovací období:

Rok 2020

Základ daně: O tis. Kč
Daň: O Kč

u) Významné položky rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty podstatné pro hodnocení
finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření účetní jednotky, pokud tyto
informace nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty:

- přijaté dotace na provoz: -
MPSV " 1 089 800 Kč
Obce, města 163938 Kč
Kraje ". .50 000 Kč
ÚP města Ústí n./Labem 1 557220 Kč
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MPO "" " "." " """" " .. "." 32 328 Kč
Přijaté dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku:
Nejsou
Úvěry a jejich zajištění: Nejsou

v) Přehled o významných přijatých a poskytnutých darech:

Dary od společností a soukromých osob 226 990 Kč

w) Přehled o veřejných sbírkách (účel a výše vybrané částky)

Nejsou

x) Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období:

Převod na účet nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.

y) Významné události po datu účetní závěrky:

V období, za které se sestavuje účetní závěrka, a mezi datem, ke kterému se sestavuje a
datem její prezentace, pokračuje celosvětové pandemické rozšířen í koronaviru COVI D -19. V
důsledku přijatých opatření došlo k útlumu ekonomických činností a k očekávanému
ekonomickému propadu v České republice i jinde ve světě. V důsledku toho jsou účetní
jednotky povinny vyhodnotit případné dopady na zásadu going concern a její schopnost
trvat. V oblasti činnosti non profitních organizací, závislých na dotacích, může být případné
snížení či nepřidělení pro organizaci zásadní. Možná rizika však účetní jednotka může jen
obtížně predikovat a zejména ovlivnit.

Sestaveno dne: 30.6.2021
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podpis statutárního orgánu - Mgr. Alena-Kristina 8ašníková


