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Dílo tVlariino (Hnutí Focolare) _ ženská část, 45247935, Strašovská 841, 190 17 Praha

Příloň; k'účetn í závěrce sestavená k 31,12,2021

l. Základní údaje

účetní obdobi: 1,1.2021_ 31 .12.2021

Název: Dílo Mariino (Hnutí Focolare) - ž§nská část

Sídlo organizace: ŠiraSbvst<á841, 190 17 Praha - Vinoř

Právní fórma: církevní organizace
Statutární or9án:- 1,debgň: Jaroslava Malíková, nar, 17,09,1961

z. áeleiat Ludmila Bukovanská, nar, 09,11,1964

Datum vzniku: 8i1-00-703/1 996, 30,10,1 996

účel (poslání): Základním cilem Hnutíje šiřit předwším formou svědectví myšlenky

jednoty, svornosti a-urátrstvi. KonkrétŇm cílem je účast na životě mezinárodniho

církevního hnutí opera di Maria . r,oruij"ni á xonxretizace v ČR všech jeho aktivit

v oblasti vychovnéIřroJia"áói, sociaiňi kulturní a náboŽenské. Usiluje o PřináŠení

pozitivních hodnot oo ie,iny.h oblastí iiuotá ipolečnosti, rodin i mezi děti a mládež,

Hlavní činnost: vyznávání církevních hodnot a přirozeného rodinného života,

b§áJaňi óónorrúz"u a-sáminařů, shromažďování a duchovní služby

Vedlejší (hospodářská) činnost: pronájem ubytovacích prostor

Kategorie účetní jednotky: tMikro účetní jednotka

Zakladatel (z
G-Dejvice, lC

řizovatel): česká biskupská konference, Thákurova 67613, 1 60 00 praha

00540838
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Dí|o tVlariino (Hnutí Focolare) - ženská éást, 45247935 , Strašovská 841, 190 17 Praha
Příloha k účetní závěrce sestavená k31.12.2021

ll, Obecné účetní zásady

l1.1. 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
poÚžitelnosti 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.

organizace eviduje v dlouhodobém nehmotném majetku nehmotný majetek s dobou
poÚžitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 60.000 Kč.
Ňehmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 60 tis. Kč účtuje organizace do

nákladů.

Úroky nejsou součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku.

Stavby organizace odepisuje 50 let.

Menší stavby (dětské hřiště) odepisuje organizace 20 let.

Samostatné hmotné movité věci organizace odepisuje po dobu 4-10let

l1.2. Cenné papíry a podíly

organizace zakladatelem Pontes, z.ú. Tento podílje evidován na účtu 069 ve výši
500,- Kč.

l1,3. Zásoby

Organ izace neevid uj e žádné zásoby.

l1.4. Pohledávky

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Organizace běžně
netvoří opravné položky. O případně tvorbě opravné položky mŮže rozhodnout
delegát organizace.
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Dílo Mariino (Hnutí Focolare) _ženská čás|,45247935 , Strašovská 841, 190 17 Praha

P říl;ň; ř'Ue"tn i závěrce sestavená k 31,12,2021

MajetekazávazKypoříze_né.ltc.ili,měněSeoceňujívčeskýchkorunáchvkurzu
platném ke dniieiicň vzniku (vyhláš.ný, eNe k předchozimu pracovnímu dni),

l1.5. Cizoměnové transakce

l1,6. Časové rozlišení

l1.9. Přijaté dary

organizaceúčtujeonák]adechpříŠtíchobdobí.Prostřednictvímnákladůpříštích
období časově rozlišuje náktady, Ři"ie iouuisi s dalšími či dalšími obdobími,

organizace nerozlišůi"'ňar<"oy, Řt.rJ .á každoročně opakují a náklady, které jsou

,uňu eártXou nevýznámné, tj, do rlýše 2,000 Kč,

organizace účtuje také o r4ýnosech příštích období, a to v případě přijatého

předplatného.

ll'7.Bezúplatněnabytýdlouhodobýmajetek,investičnídotaceadary

ve vlastním jmění na účtu skupiny 901 - vlastní jměni organizace účtuje o zdrojích

pořizení bezúpIatnj .áňvieňo'otounoooného maj,etku stejňě tak jako o investičních

dotacích nebo účelových investičních Jri"ór,l, t"ato eastxa je pak rozpouštěna na

účet skupiny 648 _žiéioraní fondů současně s účtováním odpisů,

l1.8. Veřejná sbírka

ve fondech organizace účtuje o zdrojích získaných z veřejné sbírky, průběžně

organizace účtuje o pouzitl"ýiŤr*lář"l* ,nirky pbovojným zápisem_na vrub fondu

veřejné sbírky "";i";ň"1 
úei., oar _ i,ruaú oárv, o.rgáňizace pro zúčtování fondu

v tomto případě pouziua účet skupiny 68 Áisto.ueíu. skúpiny 64 z důvodu věrnějšího

zobrazeni skutečnosti ve výka.u ,Írňu a ztrály, Vykazoúaný stav fondu veřejné

sbírky odpovidá neutracené částce , ueiepe snířry uičené pro další použiti, tj, stavu

sbírkového bankovniho účtu,

ve fondech organizace dále účtuje o přijatých.individuálních darech, a to přímým

zápisem ve prospěch fondu " 
n, urub ú8i;' 211 _ pokladna nebo 221 - Bankovní

účet. průběžně, popř" nejpozději jednou měsíčně, organizace účtuje o použití darů

podvojným zápisem n" u,.ub fonáú 
" 

u" prórpěch účtu-681 _ přijaté dary, organizace

pro zúčtování fondu;i.ri; případě.póLiliuá účet skupiny 68 místo účtu skupiny 64z

důvodu věrnějšiho-zobrazeni sruteeňošti ve výkazu zisku a ztráty. vykazovaný stav

fondu individuálnich darů odpovídá výši doposůd neutracených darů.
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Dílo Mariino (Hnutí Focolare) - ženská část, 45247935 , Strašovská 841 , 190 17 Praha
Příloha k účetní závěrce sestavená k 31.12.2021

l1.10. Přijaté dotace

přijaté dotace jsou prostředky poskytnuté z veřejných zdrojŮ, tedy zejménaze zdrojŮ

stáiního rozpóčtu, 
'z 

rozpočtů územně samosprávných celkŮ, ze zdrojŮ státních

rozpočtů cizích států apod.

o těchto prostředcích účtuje organizace při přijetí na závazkových ÚČtech skuPinY 34,

popřípadě rovnou ve výnoiech na účtu 691 - Dotace. V případě, že není celé Přtlatá
baitta 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,
,ietu;" organizace na vrub účtu skupiny 385 - příjmy příštích období ve ProsPěch
účtrr691 - Dotace, tak aby výsledek hospodaření z dotace byl vždy nulový.

l!.1í. Vlastní jmění

Ve vlastním jmění organizace účtuje především o zdrojích pořízení bezÚPlatně

nabytého dloúhooobého majetku. Dále jsou zde evidovány hospodářské výsledky
minulých let.

l1.12. Daň z příjmů

Organizace je veřejně prospěšným poplatnikem v souladu s §17_a zákona
e. Šgolt992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zDp).

Organizace uplatňuje osvobození darů podle §l9b odst. 2b) ZDP vždy když je to

možné.
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organizaceevidujebudovyvcelkovéhodnotě36358257,-Kč,technické
zhodnoceni r< tcmtó nuáoua,n ve výši ňi ďaq,- a menši stavbu dětské hřiště ve výši

327510,.Kč.KtěmtopoloŽkámevidujepřislušné9q|"YnépoloŽkyatokonkrétněke
stavbám ve výši 1 r álě iog,_ xe tooeóis;;;" 50.1eQ, k technickému zhodnocení

staveb ve výši lo ziqj,_Kč (odepis""áilt0 iet) a k malým stavbám 40 950,_ Kč

Dílo Mariino (Hnutí Focolare) _ ženská éásl, 45247935 , Strašovská 841, 190 17 Praha

P riroňá Ř'Ue"tn í závěrce sestavená k 31j22021

lll. Doplňující údaje k výkazům

lll.í " Dlouhodobý majetek

(odepisováno 20 let)

Kč.

Organizace má dále evidovány pozemky ve výši 4721795,- Kč,

ll1.2. Podíly, podílové listy, dluhopisy, akeie

Organizace je zakladatelem:
. Pontes z,ú.,lJ bakaláře 752, Vinoř, 190 17 Praha 9, právni forma - ústav

ll1.3. Dluhy po splatnosti z titulu daní, sociálního či zdravotního pojištění

Organizace žádné takové dluhy neeviduje,

l11.4, Dlou hodobé záv azky

organizace neeviduje žádné dlouhodob é závazky se splatností delší než 5let od

rozvahového dne

ll1.5. Majetek neuvedený v rozvaze

Kromě drobného majetku v zanedbatelné hodnotě neeviduje organizace Žádný

Dále organ izaceeviduje samostatné movité věci ve výši 2 563 246,_ Kč, Tyto

samostatné movité věci byly v roce zožo|óooepsaný,.x tomuto majetku jsou tedy

evidoványopravnépoloŽkyves|9j!!uysi.to2563246';Kč.Dáleorganizace
pořídila nový majetdk; roóe 201g, rtený oude odepisovat po dobu 10 let, Tento

majetek je ve výši žls qla,_Kč. Tento majetek má opravné položky ve výši 71 050,_

majetek neuvedený v rozvaze,
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Dílo ítilariino (Hnutí Focolare) - ženská éást, 45247935 , StraŠovská 841 , 190 17 Praha
Příloha k účetní závérce sestavená k31j22a21

111.6. Závazky nevykázané v rozvaze

organizace neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebýlY vYkázánY

v razvaze.

!l1.7. Osobní náklady

Průměrný počet zaměstnanců

Průměrný počet zaměstnanců v roce
2021

Průměrný počet zaměstnanců v roce
2020

8
,/

z toho členů řídících orgánů

Průměrný počet řídících pracovníků v
roce 2021

Průměrný počet řídících pracovníků v
roce 2020

2 2

osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídících orgánů

2021 v tis, Kč

Osobní náklady
na zaměstnance

Osobní náklady na
členy řídících
orgánů

Osobní náklady
na
zaměstnance

Osobní náklady na
členy řídících
orgánů

Mzdové náklady 820 0 470 182

Zákonné sociál n í poj ištěn í 258 0 120 60

Ostatní sociální pojištění 2 0 l 0

Zákonné sociální náklady 0 0 0 0

Ostatní sociální náklady 0 0 0 0

členům orgánů v roce 2021 nebyly poskytnuty žádné odměny ani funkční PožitkY,
nebyly jim poskytnuty ani žádné půjčky, úvěry, záruky čijiná plnění.

členové orgánů nemají žádnou účast v osobách, s nimiž organizace v roce 2a21

uzavřela Smluvní vztahy,

lI1.8. Odměna přijatá statutárním auditorem

Organizace povinnosti auditu účetní závěrky nepodléhá
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Dílotr/ariino(HnutíFocolare)-Ženskáéás|,45247935,Strašovská841,19017Praha
Pri rá"ná ř'Ueetn í závěrce sestavená k 31,122021

ll1.9. Náklady a výnosy mimořádné svým objemem nebo původem

v roce 2021 nevykazuje organizace ,žádnénáklady 
nebo výnosy, které by byly

mimořádné svým původem nebo ob,lemem,

ll!.1O. Zástavy a ručení

tr/aietek organizace neni zalížen žádlÝm zástavnim právem,

Ó,ňi'iř;Ěn*eGŘýfla ani nepřijala žádná ručení,

ll1.11. Přijaté dotace a dary

V roce 2021 nebyla přijata žádná dotace

V roce 2021 byly přijaty následujíci dary fiednotlivě uvedeny dary nad 50 000 Kč,

ostatní souhrnně):

Poskytovatel

Dilo Mariino (Hnutí Focolare) - mužská část

šturmováLudmila
PUKOWIECOVA ANNA, dar

Fišar lvan, dar

NADAČNi FOND ČAsopts, dar

FOCOLARINO, dar

PIA Associazione Feminile

Fokolare Bmo - brezen, dar

DILO MARIINO (HNUTI, dar

Úhrada do JPU, dar Morava

Kotková Arnoštka, dar

Němečková Veronika, dar

Pediatrie Brosch, dar

Ostatní

Celkem

částka
2 904 680,00

386 466,00

304 400,00

260 000,00

220 000,00

l97 134,48

l67 0l 1,19

128 800,00

100 000,00

89 220,00

76 000,00

74 744,00

62 000,00

1 331 661,50

6302lí7,|7

Celkověbytypřijatydaryvevýši,63o2tis.Kč.organizaceVroce2021vyuŽilapro
svou provozni einJoši;;ry "; 

uýsi r ós§ii,,-t(č, Ďat" byly v rCIce 2021 poskytnuty

dary ve výši 991 tis. Kč,
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Dílo llariino (Hnutí Focolare) - ženská óást, 45241935 , §trašovská B4,1 , 1 90 1 7 Praha
Příloha k ůčetní závěrce sestavená k31.12.2a21

ll1.12. Veřejná sbírka

Organizace v roce 2021 nepořádala žádnou veřejnou sbirku.

ll1.13" Výsledek hospodařeni a daň z příjmu

Výsledek hospodařeni zarok 2020 byl po zdanění ve výši -1,- Kč.

Za rok 2O21 arganizace vykazuje ztrátu ve výši 1,- Kč, Základ daně z příjmu byl
zjištěn § oh]edem na §l8a odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů.

ZáRlad daně byl zaokrouhlen a snižen na 0 Kč uplatněnim $niženi základu daně
v souladu s §20 odst. 7 ZDP.

lll.{4, Význay,rm6 události m-ezl rozvahovýrn d,nem a ók§mžikem se*ta,vení
účetní závěrky

Nenastaly žádné významné události

V Praze dne 01 .a7.2a22

§estavila: Hana §třhmá

§tatutární orgán: Jaroslava lValíkové

{i,i:
!)/,! ll /l i

J/,l ,, ,/',| tll,!.17/

ť

í

*'1ť;i'inufrlo|dre)

l90l7Praha9
lcolsz rr gsl
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