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Momo Chrudim je obecně prospěšná společnost zaměřená na sociální, 
umělecké a vzdělávací projekty. Mezi naše aktivity patří: 

 Sociálně terapeutická dílna Momo  pro dospělé osoby s mentálním, tělesným a 

zdravotním postižením v Chrudimi, 

 Mateřská škola Děvčátka Momo ve Slatiňanech, 

 Obchod v Chrudimi a e-shop s výrobky Sociálně terapeutické dílny, 

 Různé přednášky, besedy a kurzy. 

Proč právě "Momo"? 

Název společnosti vychází z knihy Michaela Endeho Děvčátko Momo a ukradený čas. Je to 
příběh o čase a naslouchání a také příběh o naší době, ve které nikdo už nemá na nic čas a 
přitom, kdybychom se jen na chvíli zastavili, zjistili bychom, že všechen svůj čas si nosíme 
stále s sebou, protože čas našich životů se vždy znovu rodí v našem srdci. Děvčátko Momo 
tohle dokáže a díky tomu dokáže naslouchat druhým tak, jako nikdo jiný. A protože právě 
v sociálních službách, umění a pedagogické práci je čas a schopnost naslouchání velmi 
potřeba, vybrali jsme si děvčátko Momo jako náš vzor. 

 

Vize zakladatelů Momo Chrudim, o.p.s. jako společnosti vytvářející: 

 Prostor pro řemeslnou a uměleckou práci s přírodním materiálem. 

 Prostor, kde mohou najít své místo a pracovní uplatnění lidé s mentálním, tělesným a 

zdravotním postižením. 

 Prostor pro vzdělávání dětí předškolního věku v úctě, lásce a respektu k jejich 

vývojovým potřebám vycházející z waldorfské pedagogiky. 

 Prostor, kde na sobě lidé stále pracují a jejichž společnou inspirací pro práci s lidmi s 

postižením je léčebná pedagogika. 

 Prostor, který je naplněn vzájemným respektem, zodpovědností, úctou. 

 Prostor pro srdce, která vnímají svůj čas. 

 Prostor pro čas, který vzniká v srdci. 

 

 

 

 

 

 

 



Slovo ředitele… 

Rok 2013 je za námi. Asi jen malá část neziskovek pracujících v sociální oblasti se vloni 
nezachvěla v základech, ať už více nebo méně. Momo se otřáslo poměrně řádně, ale nakonec 
vše vcelku dobře dopadlo.  

Na začátku roku to s námi nevypadalo nijak růžově. Od února jsme měli přejít na 
financování služby ze státního rozpočtu, ale celý proces se poněkud vlekl. Vypadalo to, že 
vydržíme s prostředky pouze do září, maximálně října. Nakonec MPSV uvolnilo další peníze a 
Momo si mohlo oddechnout.  
 I když se snažíme, nevyděláváme prodejem výrobků tolik, že bychom se mohli 
spolehnout sami na sebe. Což je vlastně samozřejmé a vyplývá to z podstaty věci. Tvorba 
zisku není prvotním posláním dílny. Nicméně je to, anebo lépe řečeno, stalo se to důležitou 
součástí naší činnosti. Podařilo se nám zabezpečit část peněz na začátek dalšího roku, než 
nám budou poskytnuty další dotace. To je pro trvání Momo poměrně zásadní.  
 Ale dost o penězích, nebo alespoň o starostech s nimi. K naší práci patří především 
radost. A k naší velké radosti se nám podařilo rozjet náš e-shop a tím (kromě tržeb) roste 
povědomí o naší dílně a společnosti vůbec. Máme krásný nový vzorník námi barvené vlny. 
Návštěvníci kurzů, besed a přednášek od nás odcházejí spokojení. 
 Samozřejmě, nejdůležitějším důvodem naší radosti jsou ti, kvůli kterým byla služba 
založena. Naši kamarádi s postižením se v dílně cítí dobře a stále rádi „chodí do práce“. I díky 
pravidelnému docházení k nám do dílny, se jednomu z nich podařilo najít „opravdové“ 
zaměstnání.  

Naše dílna je vlastně taková malá továrna na radost. S radostí u nás vznikají různé 
věci a věcičky, které si někdo koupí buď pro radost svou, anebo pro potěšení svých blízkých, 
a pak má ještě radost, že obdarovaným se dárek líbí. A tohle nás těší také. 

Momo dílna a jí podobná zařízení nám připomínají, že život na Zemi není „jen“ o boji 
o přežití, o nehodách, násilí, obětech atd. jak by se mohlo zdát z večerních zpráv. 

Místa, jako je Momo dílna, jsou oázami „dobra“, radosti z tvoření, svobody…. To 
stejné ne-li více platí i o školce Děvčátka Momo. Jen víc a houšť smíchu a radosti pro 
šťastnější a svobodnější svět pro nás a naše děti…. 

         Bc. Jan Rodina 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Základní údaje o společnosti 

Název: Momo Chrudim, o.p.s. 

Právní forma: obecně prospěšná společnost 

Sídlo: Čs. armády 213, 537 01 Chrudim 

Tel.: 775 780 950, email: info@devcatkomomo.cz 

URL: www.devcatkomomo.cz 

IČ: 27524582, DIČ: CZ27524582 

Bankovní účet: Fio banka Chrudim, 

Č.ú.: 2400201935/2010 

Statutární zástupci v roce 2013: Mgr. Renata Kočí, Bc. Jan Rodina 

Registrace: rejstřík OPS, Krajský soud v Hradci Králové, oddíl O, vložka 169 

Datum vzniku: 26.11.2007 

Datum založení: 6.8.2007 

Zahájení obecně prospěšné činnosti: 1.5.2008 

Druh obecně prospěšných služeb: sociální služby, vzdělávací kurzy, předškolní pedagogika 

Změny v zakládací listině: v roce 2013 změny neproběhly 

 

Správní rada Momo Chrudim, o.p.s.: 

Předseda správní rady: 
Adéla Hattanová 
Členové správní rady: 
Milan Barták  
Milan M. Horák 
 

Dozorčí rada: 
Předseda dozorčí rady: 
Petr Kuneš 
 

Zakladatelé: 
Milan Barták 
Veronika Bartáková 
Miluše Čápová 
Naděžda Janíková 
Kateřina Josífová 
Pavel Lomička 
Karolína Lomičková 
František Sahula 
Vlasta Sahulová 
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Historie… 
 
Momo Chrudim, o.p.s byla založena na podzim roku 2007. Její obrysy se začaly rýsovat 
přibližně o půl roku dříve, kdy se v Chrudimi a jejím okolí začala scházet skupinka devíti 
budoucích zakladatelů nad společnou vizí  zřízení sociálně terapeutické dílny, ve které by 
mohli pracovat lidé s mentálním postižením. S touto myšlenkou jsme se také účastnili 
Komunitního plánování sociálních služeb města Chrudim, v rámci kterého byla dílna zařazena 
mezi rozvojové priority.  

S podporou města Chrudim, soukromých sponzorů a společnosti ETS s.r.o., která nám 
výhodně pronajala prostory, se nám podařilo během prvního čtvrtletí roku 2008 připravit a 
vybavit prostory dílny. V květnu 2008 jsme pak od Pardubického Kraje získali registraci 
poskytovatele sociální služby sociálně terapeutická dílny podle zákona č. 108/2006 Sb.  

Od roku 2009 jsme podporováni Pardubickým krajem, Městem Chrudim a Úřadem 
práce v Chrudimi. 

Od roku 2010 do ledna 2013 jsme byli dodavatelem Individuálního projektu 
Pardubického kraje na sociální služby z Evropského strukturálního fondu Operační program 
lidské zdroje a zaměstnanost.  

V září 2010 se nám podařilo ve Slatiňanech otevřít soukromou Mateřskou školu 
Děvčátka Momo, jejíž výukový program čerpá z waldorfské pedagogiky.  

Od ledna 2010 do března 2012 jsme sociální službu poskytovali v Chrudimi a ve 
Slatiňanech. V březnu jsme rozšířili prostory chrudimské dílny a uživatele i zaměstnance jsme 
spojili do jedné dílny. 

V Chrudimi jsme od roku 2010 díky podpoře Pardubického kraje a Nadace OKD 
provozovali chráněný obchod a kavárnu. Kavárnu se nám podařilo udržet díky dotaci Nadace 
OKD do června 2012.  

Od května 2012 do června 2013 jsme se účastnili Akcelerátoru sociálního podnikání, 
který pořádá Akademie sociálního podnikání při Nadaci Via.  

Od ledna 2013 je činnost sociálně terapeutické dílny Momo podporována dotacemi 
MPSV, Pardubického kraje a města Chrudim pro sociální oblast.  

Město Chrudim přispívá i na konané přednášky a besedy v prostorách společnosti. 
 
 

 

 



Sociálně terapeutická dílna 

Sociálně terapeutická dílna funguje od roku 2008, od ledna 2010 do ledna 2013 jsme 
poskytovali sociální službu jako dodavatel Individuálního projektu Pardubického kraje na 
sociální služby v Chrudimi a Slatiňanech.  

Sociální službu poskytujeme pět dní v týdnu: pondělí - pátek od 8:00 do 12:00. 
Uživatelé navštěvují dílnu pravidelně dle svých individuálních plánů, nejméně 1x týdně, 
většina 5x týdně. 

V roce 2013 jsme se z různých důvodů rozloučili s pěti klienty služby, a dva nové jsme 
mezi sebou přivítali. Ke konci roku námi poskytovanou službu využívalo 16 osob. I přes 
odchody uživatelů vykázala služba za loňský rok nejvíce „osobodnů“ za dobu jejího 
poskytování.  

Vedle probíhající sociální práce v dílně jsme pokračovali i v optimalizaci výroby a ve 
zvyšování kvality výrobků dílny, a to s ohledem na možnosti a schopnosti jednotlivých 
uživatelů sociální služby. Záleží nám na obojím jednak, aby naši kamarádi s tzv. postižením 
byli v dílně spokojení a dostávalo se jim všeho, co jim má a může sociální služba dát a 
současně také aby naše výrobky měli co nevyšší možnou kvalitu.  

Minulý rok jsme poprvé za existenci Momo uspořádali Den otevřených dveří. Přišlo se 
k nám do dílny podívat necelých padesát lidí. Povídali jsme si o činnosti dílny, o vlně a 
plstění. Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet plstění a česání vlny na česačce. 

V uplynulém roce se pracovníci dílny zúčastnili několika zajímavých vzdělávacích akcí 
a stáží jako třeba mezinárodní konference Skok do Evropy pořádané Skokem do života 
z Hradce Králové, stáží v Benediktu v Chotěboři a Modletíně a nebo stáží v Oblastní Charitě 
Polička. Jsme zapojeni do komunitního plánování města Chrudim a také do akčního plánu 
rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje. 

Vloni jsme se opět účastnili prodejních akcí, kde prodáváme naše výrobky a 
propagujeme naši činnost. Namátkou zmíníme jarmarky na waldorfských školách a školkách, 
v Obci křesťanů v Praze, Veselém kopci u Hlinska a Veletrhy Hobby a kreativity v Praze. 
Snažíme se dodávat naše zboží do obchůdků a e-shopů s výtvarnými potřebami.  Postupem 
času stoupá prodej výrobků dílny na vlastním internetovém obchodu a Fléru.  

Díky spolupráci s Petrou Magerotte byla činnost dílny prezentována v českém stánku 
na akci Bazar International de Luxembourg v Lucembursku. Část výtěžku z této akce bude 
směřovat i na podporu naší dílny. 

Statistický přehled využití kapacity služby v roce 2013 

měsíc   Počet osob   Počet dnů   Počet osobodnů 

Leden    18   16   172 

Únor    18   17   191 

Březen   17   19   177 

Duben    15   21   191 

Květen   16   21   210 

Červen   15   19   166 

Červenec  12   19   126 

Srpen    10   10   82 

Září    15   21   205 

Říjen    14   20   197 

Listopad   15   21   219 

Prosinec   14   15   132 

Celkem         2068 

Závazné ukazatele: Počet osobodnů, ke kterým jsme se zavázali pro leden 2013, je 133. 



 
Místo poskytování služby v roce 2013: Chrudim, Čs. armády 213,  

      
Vedoucí dílny: Irena Pavlíčková 
Tel.: 774 930 950 
E-mail: dilna@devcatkomomo.cz 
Časový rozsah: po – pá, od 8:00 do 12:00 
Kapacita: 14 (18) osob 
 
Zaměstnanci: 
Renata Kočí, Jarmila Lamačová, Irena Pavlíčková, Marcela Voráčková, Jana Peřinová, 
Veronika Částková, Markéta Kynclová, Marek Vejda, Jan Rodina 
Externí pracovníci: Lenka Průšová, Jakub Doucek 
Dobrovolníci: Marek Vejda, Jana Kubatová, Lucie Blažková, Simona Šafaříková, Lenka 
Dušková, Zuzana Bařinková 

 

 
 
Přednášky, besedy a kurzy 
V loňském roce jsme v prostorách dílny zorganizovali necelých 20 programů (přednášky, 
kurzy, výstavy, promítání atd.). Jejich návštěvnost byla značně kolísavá (od 5 do 35 lidí). Je to 
dáno charakterem akcí, na přednášky chodí lidí více než na rukodělný kurz.  

Mezi pravidelně navštěvované patřily kurzy plstění,  kurzy automatické kresby 
Bohunky Školoudové a besedy Ivany Verner.   
 Za finanční podporu konání kulturně vzdělávacích akcí jsme vděční městu Chrudim, 
které přispělo částkou 9 000,-Kč.  
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Mateřská škola Děvčátka Momo ve Slatiňanech  

Je v provozu od 1. 9. 2010. Nabízí jednu věkově smíšenou třídu pro 20 dětí ve věku od 3 do 6 
let. Při volné kapacitě přijímá i děti mladší. 

Školka čerpá z waldorfské pedagogiky, uspokojuje potřeby dětí předškolního věku: 
 potřeba životní jistoty, 
 potřeba vlastní společenské hodnoty, 
 potřeba smysluplného světa, 
 potřeba náležitého přísunu podnětů zvenčí, 
 potřeba otevřené budoucnosti. 

Chceme vytvořit prostor, ve kterém budou děti prožívat své dětství, svou hru a své 
poznávání světa ze sebe, z vlastní iniciativy a zážitků. 

Chceme zapojovat všechny smysly a co nejvíce podněcovat vůli skrze aktivní a tvořivou 
činnost v kontaktu s přírodou i živou kulturou. 

Na čem nám záleží: 
 volná hra, která podporuje aktivitu a tvořivost, 
 podnětné a kvalitní hračky z přírodních materiálů, 
 pestré a zdravé stravování, včetně biopotravin, 
 živá řeč, hudba a zpěv, 
 respekt k individuálnímu vývoji dítěte. 

Adresa: MŠ Děvčátka Momo, Vrchlického 168, 538 21 Slatiňany 
Email: skolka@devcatkomomo.cz, tel.: 774 709 311, IČ: 71341145 
Ředitel: Mgr. Kateřina Josífová 
Školka je samostatným právním subjektem se svým vlastním hospodářstvím. 
 
 

Prožitý školní rok 2012-2013 v Mateřské škole Děvčátka Momo 
 
  Jako každý školní rok v naší školce, tak i tento jsme zahájili Michaelskou slavností (1. 
10. 2012). V období svátku svatého Michaela příroda vydává své poslední plody a bojuje z 
posledních sil s blížící se zimou. I děti mají možnost při této slavnosti vyzkoušet si svoji 
odvahu a bojovat s vlastním strachem. Jako vždy tak i tentokrát jsme se vydali do blízkého 
parku. V šeru větví, které se sklánějí až k zemi, na děti čekal spící drak. Kdo opravdu sebral 
všechnu odvahu a vkročil do drakovy sluje, získal krásné, voňavé jablíčko. Radostně se pak 
vracely všechny děti ke svým rodičům, s nimiž si vyrobily dráčka. Vesele pobíhaly po parku a 
na všechen strach zapomněly. Nad prostřeným stolem s plody přírody se slavnost zakončila. 

Svatý Martin jede, bílý kůň ho veze... Za zvuků této písně probíhala Martinská 
slavnost (12. 11. 2012). Spojená s procházkou po parku s lucerničkami. K nadšení všech dětí 
přijel Martin na bílém koni. Hrdinně tasil meč, a jak nenápadně se objevil, tak také zmizel. S 
úžasem a za svitu lucerniček jsme se vraceli do školky. Svatý Martin se dle legendy rozdělil se 
žebrákem o svůj plášť, který si vysloužil za své věrné vojačení. I my jsme se podle jeho vzoru 
ve školce rozdělili o napečené martinské rohlíčky.  

mailto:skolka@devcatkomomo.cz


Při Adventní spirále (3. 12. 2012) jsme v klidné atmosféře hořících svíček a za zpěvu 
adventních písní hloubali a těšili se na příchod Vánoc. V místnosti provoněné čerstvým 
chvojím, které se na zemi stáčelo do spirály a vytvářelo tak cestu k jedné velké hořící svíci, 
jsme se společně naladili na čas plný očekávání. 

Nový kalendářní rok jsme zahájili Betlémskou hrou (14. 1. 2013). Zveršované pásmo o 
zvířátkách, která se jdou poklonit narozenému Ježíškovi, se dětem opravdu povedlo. Tak jako 
každá slavnost i tato byla prosycena tanečky a písničkami, což udělalo radost všem rodičům i 
prarodičům.  

Na Masopust (11. 2. 2013) se každoročně všichni moc těší. Za velkého veselí, zpěvu a 
tance se barevné masky dětí i rodičů projásají odpolednem. Nad koblížky a jinými dobrotami 
se vesele debatuje a plánuje, co se bude hezkého na jaře tvořit na zahradě. 

Vynášením Morany (18. 3. 2013) jaro opravdu vypukne. Je to setkání, při kterém 
vynášíme slaměnou pannu oblečenou do jednoduchého kroje, k blízké řece. Tam se s ní 
rozloučíme a vhodíme ji do potoka. S bohatě ozdobeným stromkem barevnými květy a 
pentlemi se vracíme do školky. Touto tématikou je naplněno i veškeré zpívání a povídání o 
jaru.  

Nově jsme pořádali Férový piknik (11. 5. 2013), nebo by se také dalo říci jarmark, při 
kterém jsme podpořili „férový obchod“. Jako na každé slavnosti i na této vystoupily děti s 
krátkým pásmem, zazpíval smíšený pěvecký sbor Bartoloměj z Bítovan a pro děti byla 
zahrána pohádka. 

Školní rok jsme uzavřeli Jánskou slavností (17. 6. 2013). Konečně si děti užily radostné 
běhání a dovádění venku na naší zahradě, kde plnily různé úkoly a musely předvést všelijaké 
dovednosti. U bohatě prostřených stolů zase vesele švitořily rodiče. Svatojánským kořením 
byly děti odměněny na závěru slavnosti. Je to také slavnost, při které se loučíme s 
předškoláky. Děti předvedou svoji předškolní práci. Tentokrát se rozhodly ušít si svoji 
panenku. Trpělivě stříhaly, šily, páraly a zase šily. Výsledná dílka byla opravdu vydařená. Jako 
dárek dostaly oblečení pro své panenky. Se slzami v očích a pevnými objetími jsme se 
rozloučili s budoucími prvňáčky i se školním rokem. 

        Mgr. Kateřina Josífová 
  

 

          



Organizační struktura (stav k 31.12.2013) 
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Účetní, DPP IT specialista, DPP 

Sociální 
pracovník, 0,375 

Uklízečka, DPP 

Pracovníci v sociálních 
službách 2,0 



 
 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU – 2013 
 

Označení Název ukazatele 
Číslo 
řádku 

Činnosti 

Hlavní Hospodářská Celkem 

5 6 7 

A NÁKLADY 1       

I. Spotřebované nákupy celkem 2 88 228,71 151 165,37 239 394,08 

II. Služby celkem 3 122 277,29 81 958,71 204 236,00 

III. Osobní náklady celkem 4 1 064 137,00 50 902,00 1 115 039,00 

 
z toho plat ředitele 

 
200 642,00   200 642,00 

IV. Daně a poplatky celkem 5    3 225,00  3 225,00 

V. Ostatní náklady celkem 6 2 357,00  126 280,31 128 637,31 

VI. 
Odpisy, prodaný majetek, tvorba 
rezerv a opravných položek 7       

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 8       

VIII. Daň z příjmů celkem 9       

  Náklady celkem 10 1 277 000,00 413 531,39 1 690 531,39 

B VÝNOSY 11       

I. 
Tržba za vlastní výkony a zboží 
celkem 12  257 807,50 257 807,50 

II. 

Změna stavu 
vnitroorganizačních zásob 
celkem 13  53 931,39 53 931,39 

III. Aktivace celkem 14       

IV. Ostatní výnosy celkem 15   90 633,14 90 633,14 

V. 
Tržby z prodeje majetku, zúčtování 
rezerv a opravných položek celkem 16  5 065,00 5 065,00 

VI. Přijaté příspěvky celkem 17   24 984,00 24 984,00 

VII. Provozní dotace celkem 18 1 277 000,00   1 277 000,00 

  Výnosy celkem 19 1 277 000,00 432 421,03 1 709 421,03 

C 
Výsledek hospodaření před 
zdaněním 20 0,00 18 889,64 18 889,64 

D 
Výsledek hospodaření po 
zdanění 21 0,00 18 889,64 18 889,64 

 
Uvádíme zde vybrané údaje z účetní závěrky. Kompletní účetní závěrka ve složení: rozvaha, 
výkaz zisku a ztráty a příloha k daňovému přiznání je součástí výroční zprávy, která je 
zveřejněna ve sbírce listin vedené příslušným rejstříkovým soudem a také na stránkách 
společnosti www.devcatkomomo.cz.  
 
 
 
 
 





 
 
 



Činnost sociálně terapeutické dílny v roce 2013 probíhala za podpory 
Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby: 

 

Činnost sociálně terapeutické dílny byla v roce podpořena 
Ministerstvem práce a sociálních věcí, Pardubickém krajem a městem Chrudim 
 
 

 

 

 

Dále nás významně podpořil Úřad práce Pardubice pobočka Chrudim formou dotací 
veřejně prospěšných a společensky účelných pracovních míst. 

 

 

 

Rozvoj našeho sociálního podnikání podporuje Akademie sociálního podnikání Nadace Via. 
Díky její podpoře jsme mohli zprovoznit e-shop s výrobky sociálně terapeutické dílny. 

 

 

 

 

Dále děkujeme za finanční dar: 

 Adriánu Czernikovi    

 
Dobrovolnickou prací nás podpořili: 
Marek Vejda, Marcela Voráčková, Jana Kubatová, Zuzana Bařinková, Lenka Dušková, 
Simona Šafaříková a další. 
 

Všem, co nás podporují a pomáhají nám, upřímně 

děkujeme. 



Rozvaha podle Pfilohy d. 1

vyhl65ky d. 504/2002 Sb.

Ueetni jednotka dorudi:
1 x piisluSn6mu fin. org6nu

Rozvaha v pln6m rozsahu

k 31.12.2013
( v cellich tisicich Kd )

tco

27524582

N6zev sidlo a prdvnl forma
0detni jednotky

Momo Chrudim, o.p.s. obecne
Cs.arm6dy 213
Chrudim 1

537 01

Oznadeni AKTIVA dislo
i6dku

Stav k orvnimu dni
0detniho obdobi

Stav k posled. dni
06etniho obdobi

a o c 1 2

A. Dlouhodobf majetek celkem SouCet l.ai lV, 1

Dlouhodbby nehmotnf majetek celkem Soudet 1.1. aZ 1.7. I
1.

2.

J.

5.

o

7.

Nehmotn6 vlsledky vfzkumu a 4lvoje (012\ 2

Software (013) 3

Oceniteln6 pr6va (014) 4

Drobn! dlouhodobli nehmotnli majetek (018)

Ostatni dlouhodob! nehmotn! majetek (019) 6

Nedokonden! dlouhodob! nehmotn! majetek (041) 7

Poskytnute ziilohy na dlouhodobli hehmotn! majetek (051) 8

tl Dlouhodob! hmotny majetek celkem Soudet tt.1. aZ 11.10 20 227 223
1.

J.

4.

5.

6.

7.

8.

10

Pozemky (031) 10

Um6leck6 dila, piedm€ty a sbirky (032) 11

Stavby (021) 12

Samostatn6 movit6 v6ci a soubory movitlich v6ci (022) 13

Pdstitelske celky trvallch porost0 (025) 14

Zlkladni st6do a tain6 zviiata (026) {q

Drobn! dlouhodob! hmotnyi majetek (028) to 227 223
Ostatni dlouhodobli hmotnyi majetek (029) 17

Nedokondenf dlouhodobli hmotn! majetek (042\ 18

Poskytnut6 zdlohy na dlouhodobf hmotn! majetek (052) 19

Dlouhodob;i finandni majetek celkem Soudet lll.1. aZ lll.7. 28

1

4

6

7

Podily v ovl6danlch a iizenlch osob6ch (061) 21

Podily v osob6ch pod podstatnym vlivem (062) 22

Dluhov6 cenn6 papiry drZene do splatnosti (063) ZJ

P0j6ky organizadnim slo2k6m (066) 24

Ostatni dlouhodob6 pfrjdky (067) za

Ostatni dlouhodobyi finandni majetek (069) 26

Poiizovan! dlouhodobf finandni majetek (043) 27

Opr6vky k dlouhodob6mu majetku celkem Soudet lV1. aZ 1V.11 40 -227 -223
1

4

5

6

7

8

9

10

11

Oprevky k nehmotnlm uisledkim rnj,zkumu a Woje (072) 29

Opr6vky k softwaru (023) 30

Opr6vky'k ocenitelnlm prdvtm (074) 7.4

Oprdvky k drobn6mu dlouhodob6mu nehmotn6mu majetku (07e) JZ

Opr6vky k ostatnimu dlouhodobemu nehmotn6mu majetku (079) 33

Opr6vky ke stavb6m (081 34

Opr6vky k samostatnlim movitfm ydcem a soubor0m movitlich vdci (OB2 35

Opr6vky k pdstitelsklm celkfrm trvalfch porost0 (085) 36

Oprdvky k zdkladnimu stSdu a taZnlm zviiat0m (086) 37

Opr6vky k drobn6mu dlouhodob6mu hmotn6mu majetku (088) 38 -227 -223
Opr5vky k ostatnimu dlouhodobemu hmotn6mu majetku (0S9) 39



Oznadeni AKTIVA 6islo
i6dku

Stav k prvnimu dni
Udetniho obdobi

Stav k posled. dni
0detniho obdobi

a b c 1 z

B. Kriitkodobf majetek celkem '- Soudet B,l. aZ B.lV. 41 945 413
Z6soby celkem Soudet 1.1. aZ 1.9. A4 44 RA

1.

2.

3.

4.

5.

o.

7.

8.

o

Materi5l na skladE 112) 42

MateriAl na cest6 119) 43

Nedokonden6 vfroba 121) 44

Polotovary vlastni rniroby 122) 45

Vlrobky 123) 46 44 EA

Zviiata 124) 47

ZboZi na sklad6 a v prodejn6ch 132) 48

Zboii na cest6 1 39) 49

Poskytnute z6lohy na z6soby 314) 50

Pohled6vky celkem Soudet 11.1. ai t.19. 71 679 23
Odbdratele (311 ) 52 17 o

SmEnky k inkasu (312) 53

Pohleddvky za eskontovan6 cenn6 papiry (313) 54

Poskytnute provoznl zelohy 314) AE

Ostatni pohled6vky 31 5) 56 109 5

Pohled6vky za zamdstnanci 335) F7

Pohl. za institucemi soc. zabezpedeni a veiejn6ho zdrav. poji5t6ni 336) EA

Dafi z piijmft 341)

Ostatni piim6 dan€ 342) 60

Daii z piidane hodnoty 343) 6'l

Ostatni dan6 a poplatky (345) 62

N6roky na dotace a ostatnf zOdtovdni se st6tnim rozpodtem (346) OJ 12

N6roky na dotace a ost. z0dt. s rozp. org6n0 0zem. samospr, celkO i348) 64

Pohleddvky za Udastniky sdruZeni l35B) 65

Pohled6vky z pevnych termlnovli'ch operacl a opci (373) 66

Pohleddvky z vydanlch dluhopisi (375) 67

Jin6 pohled6vky (378) o6

Dohadn6 Udty aktivni (388) 69 553
Opravnd poloika k pohleddvk5m (391 ) 70

Kratkodoby finandni majetek celkem Soudet lll.1. ai llt.8. 80 222 336
I

2

3

4

o

7

I

Pokladna (2111 72 12 14
Ceniny (213) 73

t]dty v bankech e21) 74 210 322
Majetkov6 cenn6 papiry k obchodov6ni (251 ) 7^

Dluhov6 cenn6 paptry k obchodov6ni (253) 76

Ostatni cenn6 papiry (256) 77

Poiizovan! krAtkodobli'finandni majetek (259) 78

Penize na cestd (261\ 79

Jind aktiva celkem Sou6et 1V.1. a2 1V.3. 84

1

2

N6klady pii5tlch obdobi (381 ) 81

Piijmy pflStich obdobi (385) 82

Kurzove rozdlly aktivni (386) 83

Aktiva celkem SouCetA ai B. 85 945 413



Oznadeni PASIVA dtslo
i6dku

Stav k prvnlmu dni
06etniho obdobi

Stav k posled. dni
(detniho obdobi

o 3 4

A Vlastni zdroje celkem Sou6et Al, ai A.ll. 86 300 319
Jmdni celkem Soudet 1.1. ai 1.3. 90 3 3

1.

z

Vlastnijm6ni (901 ) 87 3 3

Fondy (911) 88

Oceiovaci rozdily z piecen6nl finandniho majetku a zAvazki.t (921) 89

tl Vlisledek hospodaieni celkem Soudet ll.1 a2 11.3. 94 297 3'16

1. Udet lny'sledku hospodaieni (963) 91 x .to

Vlisledek hospodaieni ve schvalovacim ilzeni (931) 92 X

Nerozd6lenli zisk, neuhrazend ztrrlta minullch let (932) 93 297 297
B. Gizi zdroje celkem Soudet B.l. aZ B.lV, 95 645 94

Rezervy celkem Hodnota 1.1 97

1 Rezervy (941) 96

tl Dlouhodob6 z6vazky celkem Soudet 11.1. ai 11.7, 105

1

z

4

6

7

Dlouhodob6 bankovni 0v€ry (9S1) 98

Vydan6 dluhopisy (9S3) 99

Ztwazky z pron6jmu (9S4) 100

Piijat6 dlouhodobe z6lohy (9SS) 101

Dlouhodob6 sm6nky k rihrad6 (958) 102

Dohadn6 0dty pasivni (3Sg) 103

Ostatni dlouhodobbzAvazky (959) 104

Kretkodob6 zdvazky celkem Soudet lll.1. a2. lll.23. 129 645 94
1.

2.

5.

6.

B.

o

10

11 .

12.

'13.

14

15

16.

17.

18.

19

20.

21 .

22.

zJ.

Dodavatel6 Q21\ 106 4 o

Smdnky k thradd p22) 107

Piijat6 z6lohy (324) 108 473
Ostatni zdvazky (325) 109 1 -10
Zam6stnanci (331) 110 78 64
Ostatni z6vazky vfidi zam6stnanc0m (333) 111

Zevazky k institucim soc. zabezpedeni a veiejn6ho zdrav pojiStdni (336) 112 39 27
Dafr z piijmt (341) 144

Ostatni pfime dand (342) 114 8 3
Dati z piidan6 hodnoty (343) 115

Ostatni dan6 a poplatky (345) 1't6 1

ZAvazky ve vztahu k st6tnimu rozpodtu (346) 117

ZAvazky ve vztahu k rozpodtu org6n0 Uzem. samospr. celk0 (34S) 118

ZAvazky z upsanlch nesplacenlch cennlch papir0 a podilt (367) 119

Zdvazky k udastniktm sdru2eni (368) 120

ZAvazky z pevnych terminovfch operaci a opci (373) 121

Jin5zAvazky (379) 122 42
Kr6tkodobe bankovni 0v6ry (231\ 123

Eskontni 0v6ry e32) 124

Vydan6 kr6tkodob6 dluhopisy (241\ 125

Vlastni dluhopisy (255) 126

Dohadn6 0dty pasivni (389) 127

Ostatni kr6tkodob6 finandni Wpomoci (249\ 128



Oznadeni PASIVA
dislo
f6dku

Stav k orvnlmu dni
0detniho obdobi

Stav k oosled. dni
fdetniho obdobi

a b 3 4

Jind pasiva celkem Soudet lV ai lV.3 33

,|

2.

3.

Vfdaje pil5tich obdobi (383) 30

Vlinosy pii5tlch obdobi (384) 31

Kurzove rozdily pasivni (387) 32

Pasiva celkem SoudetA aZ B. 134 945 413

Sestaveno dne: 26.02.2014 Podpisov! z6znam statut6rniho orgdnu 0detni jednotky
nebo podpisov! vzor fyzickl osoby, kterd

i;,H??,"11;re"zzsz+}b)

Pr6vni forma UEetnl jednotky

obecnd prosp65n6 organizace



V'lkaz zisku a zt6ty
podle Pfilohy d. 2
vyhl65ky d. 504/2002 Sb

06etni jednotka doruii:
1 x pilslu5n6mu finandnimu

organu

VYKAZZISKU A ZTRATY

R3',1.12.2013
( v celfch tisicich Kd )

tco

27524582

N6zev a sidlo [detnijednotky

Momo Chrudim, o.p.s. obecn6
Cs.armSdy 213
Chrudim 1

537 01

Oznadeni N6zev ukazatele Cisto
i5dku

Cinnosti

H avnl Hospod6fsk5 Celkem

4 6 7

A. N6klady 1

Spotiebovan6 n5kupy celkem Soudet 1.1. aZ 1.4. z 88 151 239
Spotieba materidlu (501) J 29 95 124

Spotieba energie (502) 4 59 4 63

Spotieba ostatnich neskladovatelnlch dod6vek (S03)

A Prodan6zboZi (504) 6 52 52

SluZby celkem Sou6et 11.5. aZ tt.8. 122 82 204
Opravy a udr2ovSni (511) 8 1 1 z

o Cestovn6 (512) o 3 22 25

7 N6klady na reprezentaci (513) 10 '18 18

8 Ostatni sluZby (518) .14
118 41 159

Osobni n6klady celkem Soudet lll.9. aZ lll.13. 12 1 064 51 1 115

Mzdov6 n6klady (821) 1a 815 47 862
10 Z6konn6 soci6lni pojiStdni (524\ 14 246 4 250
11 Ostatni soci6lni poji5tdni (525\ ,tA

tz Z5konn6 soci6lni ndklady (527\ 16

Ostatni soci6lni neklady (528) 17 3 3

Dan6 a poplatky celkem Soudet 1V.14. ai 1V16. 18 3 3
4A Dafi silnidni (531) ,to

3 3

15 Dati z nemovitosti (532) 20

to Ostatni dand a poplatky (538) 21

Ostatni n6klady celkem Soudet V17. aZY.24. 22 3 126 129

17 Smluvni pokuty a 0roky z prodleni (541) ZJ

18 Ostatni pokuty a penale (542\ z4

19 Odpis nedobytne pohleddrvky (543) 25 125 125

20 Uroky (544) 26 1 1

21 Kuzovd ztriiy (545) 27

22 Dary (546) 28

23 Manka a Skody (548) 29

24 Jin6 ostatni ndklady (549) 30 ? z 5

Odpisy, prodan! majetek, tvorba rezerv a Soudet V|,25. aZ V|.30.
opravnfch poloZek celkem

31

25 Odpis dlouhodob6ho nehmotn6ho a hmotn6ho majetku (551) 32

zo Z0statkov6 cena prodan6ho dlouhodob6ho nehmot. a hmot. majetkr (552) 33

27 Prodan6 cenn6 papiry a podily (553) 34

28 Prodan! materiSl (554) 35

zv. Tvorba rezerv (556) 36



Oznadeni N6zev ukazatele 6isto
i6dku

Cinnosti

Hlavni Hosood5isk6 Celkem

5 7

en Tvorba opravnfch poloZek (559) 37

Poskytnut6 pfisp6vky celkem Soudet Vll.31. aZVll.32. 38

31 Poskytnut6 piispdvky z0dtovan6 mezi organ. sloikami (581 ) 39

5Z Poskytnut6 6lensk6 piispEvky (582) 40

Dafi z piijmt celkem Hodnota Vlll.33 41

33 DodateEn6 odvody dand z plljm0 (595) 42

N6klady celkem Soudet l. a2 Vlll. 43 1 277 413 1 690



Oznadeni Ndzev ukazatele Cisto
i6dku

e innosti

Hlavni Hospod6iskd Celkem

5 o 7

B. Vfnosy 44

Tdby za vlastni vyikony a zboZi celkem Soudet 1.1. a2 1.3 45 258 258
1 Tr2by za vlastni u/robky (601) 46 232 z5z
2 TrZby z prodeje sluZeb (602) 47 26 26
J Triby za prodan6 zboZi (604) 48

tl Zm6na stavu vnitroorganizadnich zdsob celkem Soudet 11.4. aZ 11.7. 49 54 54
A Zmdna stavu zdsob nedokonden6 rnjroby (611) 50

Zmdna stavu z6sob polotovarfr rc12\ 51

A Zmdna stavu zdrsob uj'robk0 (613) 52 54 54

7 Zm6na stavu zviiat (614) EE

Aktivace celkem Soudet lll.8. ai lll.11 54

8 Aktivace materidlu a zboZi (621) 55

9 Aktivace vnitroorganizadnlch slu2eb (622\ 56

10 Aktivace dlouhodob6ho nehmotn6ho majetku (623) TI

11 Aktivace dlouhodob6ho hmotn6ho majetku (624\ 58

Ostatni vlnosy celkem Soudet 1V12. ai 1V18. <o 90 90

12 Smluvni pokuty a 0roky z prodleni (641) 60

13 Ostatni pokuty a pendle (642) 61

t+ Platby za odepsan6 pohled6vky (643) oz 90 90

Uroky (644) 63

16 Kurzov6 zisky (645) 64

17 Zrjdtov6ni fond0 (649) 65

18 Jin6 ostatni vfnosy (649) oo

TrZby z prodeje majetku, zridtov6ni tezeN a Soudet V. 19. a2V.25.
opravnlich poloZek celkem

o/ 5 5

19 TrZby z prodeje dlouhodob6ho nehmot. a hmot. majetku (652) 68

20 TrZby z prodeje cennlch papir0 a podil& (653) 69

21 TrZby z prodeje materi6lu (654) 70 5

22 Vlinosy z kr6tkodobeho finandniho majetku (655) 71

23 Z0dtovdni rezerv (656) 72

24 Vinosy z dlouhodob6ho finandniho majetku (657) 73

25. Z06tov6ni opravnfch poloZek (659) 74

Piijat6 piisp€vky celkem Soudet Vt.26. aZYl.2}. 25 25

26 Piijat6 piispdvky z0dtovan6 mezi organizadnimi stoZkami (681) 76

27 Piijat6 piispdvky (dary) (682) 77 25 25

28 Piijate dlensk6 ptispdvky (634) 78

Provozni dotace celkem Hodnota Vll.29. 79 1 277 1 277
29 Provozni dotace (691) 80 1 277 1 277

Vfnosy celkem Soudet l. aZ Vll. 81 1 277 432 1 709



Oznadeni N6zev ukazatele Cisto
fddku

Cinnosti

Hlavni HospodSisk6 Celkem

5 o

c. Vfsledek hospodaieni pied zdan6nim Vlnosy - Ndklady 82 19 '1 0

34 Dafi z piijmt (591) 83

D. Vfsledek hospodaienf po zdandni C. - 34. 84 19 19

Sestaveno dne: 26.02.2014 Podpisovf zdznam statutarniho org6nu 0
nebo podpisow vzor lyzickb osoby, kter6

537 OI chrudlm
t< Z75Z45AZ

Pr6vni forma Udetni jednotky

obecne prosp65n6 organizace



Piiloha k rtEehi z6v6rce za rok 2o1g Momo chrudim,o.p.s., rc 24s24sg2

l. Obecn6 informace

1. N6zev organizace: Momo Chrudim, o.p.s.
2. tc 27524582
3. Sidlo organizace: Cs. arm6dy 219, 537 01 Chrudim
4. Pr6vni forma: obecn6 prosp6sn6 sporednost, zapsan6 v rejstiiku

obecn6 p.rgsp65nlich spole6nosti, vedeneho u krajskeho,
soudu v Hradci Kr6lov6, oddil O, vloZka 169

5. Piedm6tem dinnosti:
Hlavn Skolnipedagogika,

Dopti llYrr, neuveden6 v

6. Statut5rniorg6n: fedlte!Jan Rodina, dat.nar. 19.2.1978, bytem
N6m6sti 77, S3B 25 Nasavrky

7. Sprdvni rada: Milan Hor6k, dat.nar. 2i.9.196g, bytem Na Spejcharu
31291, 170 00 praha 7 - dten
Milan Bart6k, dat.nar. 1g.12.1973,bytem Oboiice 2,
538 25 Nasavrky - dlen

10.1978, bytem Medle5ice g6

8. Dozordi 6.1976, bytem V Luk6ch 956,

9. Den z6pisu: 29.11.2002 
len

ll. Zam6stnanci a mzdy

2. Osobni n6klady: celkem
IP
Uiad pr6ce
pardubickf kraj
MPSV

1.115.039,-Kd
108.001,-
228.000,-

81.273,-
650.143,-

z vtastnlch zdroj0 47.622,_
plat iidiciho pracovn6ka pii rivazku 0,75 (6hod.) je 1g.000,_K6.

lll. Prijdky, fv6ry

Firma nem6 26dne p0jdky ani (v6ry.

lV. Udetni z6sady

Udetnictvije vedeno na PC v Udetnim softwarem PoHoDA. organizace neni pl6tcem DpH. Materi5l,
evidence DDHM oiizovacich cen5ch.
V udetnictvijsou bud'v zakazkdch, nebo na jednoflivfch anatiticklich ri6tech.
Je veden sklad v veden ve rnirobnich cendch materiilu.



,t

V. Zdroj zisku

Organizace provozuje vfrobni dilnu, kde klienti ovnik0 vyr6bi drobn6 vln6n6

vyiroOt<y. Tyto vlirobky pak prod6v6 na r0znfch ...) a prostiednictvim

interneioveno obchodu. Ztr2eb pak dofinancov6v6 poiizuje potiebn6 vfrobni
vybaveni a hradi dal5i provozni n6klady.

Organizace je financov6na MPSV, Pardubickfm krajem, Uiadem pr6ce v Chrudimi, Mdstem Chrudim a

drobnfmi dary. Organizace se snaZi hospodaiit s vyrovnanlm hospod6iskfm rnisledkem. V roce 2013

vyfazuje mirny zist< ve vf5i 18.889,64Ke. Tento zisk vznikl z vlastni drnnosti, nebot've5ker6 dotace byly

zcela vyderpdrny a i6dn6 z0dtov6ny.

Vl. Pohled6vky a zlvazkY

Pohled6vky z obchodniho styku jsou ve WSi 10.374,-Kd jsu do lhfity splatnosti.
Zlvazky z obchodniho styku jsou teZ do lh0ty splatnost ve vfii 9.444,-Ke.
Pohleddrvka za MS D6v66tka Momo ve Slatiianech ve vf5i 112.653,44Ke byla postoupena firm6

Morchefla s.r.o. za 90J22,75K8 Toto bylo uhrazeno na Udet organizace.

Vll. Genn6 papiry

Nejsou

Vlll. Ostatni

1. Od rozvahov6ho dne do data vyhotoveni vlrodni zprAvy nenastaly 26dne vfznamn6 skutednosti

2. Vfhledy do budoucna a cile pro rok2014 - d6le pracovat s klienty, udrZet dinnost i pies pietrvitvalici

finandnl nejistotu
3. Organizace nem6 aktivity v oblastiqTzkumu anivfvoje
+. V dbhsti ochrany Zivotniho prostiedi a pracovn6pr6vnich vztah0 se organizace iidi platnfmi pr6vnimi

piedpisy v CR
5. Organizace nem6 organizadni sloZku v zahrani6i

V Chrudimi 5.3.2014


