
 

 

Příloha v účetní závěrce 
v plném rozsahu 

Korporace Helias Ústí nad Labem, o.p.s. 
 

ke dni 31.12.2020 

 
 
 
 
Obsah přílohy 
Podle § 29 a § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.: 

 

1. Popis účetní jednotky 
 
Název:      Helias Ústí nad Labem, o.p.s. 
Sídlo:      Jateční 870/41, PSČ 400 01, Ústí nad Labem 
Právní forma:      
IČ:     27324001 
Předmět podnikání:    ambulantní nebo terénní sociální služby 
Den vzniku účetní jednotky:   20.06.2007 
Zdaňovací období:    od 1.1.2020 do 31.12.2020 
Rozvahový den:    31.12.2020 
Okamžik sestavení účetní závěrky: 29.3.2021 

 
 
 
1.1. Poslání účetní jednotky (hlavní činnost, hospodářská a další činnost) 

Hlavní činnost  - podpora a pomoc osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami 

( ambulantní  nebo terénní sociální služby )  

 
 
1.2. Statutární orgány a organizační složky s vlastní právní osobností 
 

Správní rada    Mgr. Drahomíra Brožová – ředitel 

                Tomáš Hladký – předseda správní rady  

                Petra Farová – místopředseda správní rady  

               Jana Mullerová – člen správní rady  

 

Dozorčí rada             Eva Tichá – předseda dozorčí rady  

              Lada Merglová – člen dozorčí rady  

              Dana Brůnová – člen dozorčí rady  
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1.3. Zakladatelé, zřizovatelé, vklady do vlastního jmění 
 

      Mgr. Drahomíra Brožová – zakladatel  
 

2. Splatné dluhy pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, splatné dluhy veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky 

 

Společnost nemá dluhy na pojistném na  sociálním zabezpečení , na veřejném zdravotním 

pojištění a daňové nedoplatky.  

 

 

3. Výsledek hospodaření hlavní činnosti  pro účely daně z příjmů  
 

Výnosy  6 700 175,- Kč 

Náklady  6 700 175,- Kč 

 

4. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců dle kategorií a osobní náklady za účetní období 
v členění podle výkazu zisku a ztráty 

 
Zaměstnanci   10 
Z toho řídící pracovníci    1 
 
Úhrnná výše osobních nákladů   5 264 880,- Kč 
z toho řídícího pracovníka       951 093,- Kč 

 

 
5. Přijaté dotace a ostatní příjmy 
 

Přijaté dotace     5 326 612,- Kč 
Přijaté mimořádné dotace /COVID-19/    497 292,-Kč 
Příspěvky od klientů       876 047,-Kč 
Ostatní příjmy                                                   224,-Kč 

 
 
 
 
Sestaveno dne: 30.3.2021 
 
Sestavil: Jana Vangorová 


