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Úvodní slovo ředitele Agentury Slunce, o.p.s.

Vážení,

dostává se vám do ruky Výroční zpráva společnosti Agentura Slunce, 
o.p.s., která byla do 30. 6. 2018 provozovatelem sociální služby v Domově 
pro seniory Zlaté Slunce v Ostravě Zábřehu. V polovině roku došlo 
k ukončení registrace sociální služby a nástupnická organizace Ledax 
Ostrava o.p.s. zajišťuje pokračování a rozvoj pobytové sociální služby.

Dovolte mi, abych na závěr poděkoval všem pracovníkům, kteří se hlavní 
měrou podíleli na naplňování hlavního a zásadního cíle společnosti, 
kterým je spokojený uživatel našich služeb. Další dík pochopitelně patří  
spolupracujícím subjektům i jednotlivcům, kteří nás podporovali v naší 
činnosti.

Mnohokrát děkuji 
                                                                                                                   

Ing. Zdeněk Daňha            
ředitel společnosti



O společnosti Agentura Slunce, o.p.s.

Od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2018  byla společnost Agentura Slunce, o.p.s. 
provozovatelem Domova pro seniory Zlaté Slunce na území 
Moravskoslezského kraje.

Kontaktní údaje

Název:  Agentura Slunce, o.p.s.   
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Sídlo:   Patrice Lumumby 2608,  Zábřeh, 700 30 Ostrava 
E-mail:  info@agenturaslunce.cz
Web:   www.agenturaslunce.cz
IČ:   26851598
Datum vzniku: 17. 1. 2005

V proběhu roku 2018 nedošlo ke změně zakládací listiny a ani ke změnám 
ve složení správní a dozorčí rady a změně osoby ředitele společnosti.

Rozhodnutím správní rady ze dne 25. 2. 2019, s nímž zakladatel 
společnosti vyslovil souhlas dne 26. 2. 2019, byla společnost s účinností 
ke dni 1. 5. 2019 zrušena a k témuž dni vstoupila do likvidace. S účinností 
ke dni vstupu společnosti do likvidace jmenovala správní rada likvidátora 
Mgr. Petra Pokorného, advokáta advokátní kanceláře Wölfl & Pokorný 
společnost advokátů s.r.o.



Poděkování za podporu

Rádi bychom poděkovali našim sponzorům a partnerům, kteří s námi 
v roce 2018 spolupracovali. Děkujeme za všechny sponzorské dary.

Děkujeme Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, statutárnímu městu 
Ostrava, Moravskoslezskému kraji a všem firmám, které nás podpořily. 
Poděkování patří také neziskovým organizacím a v neposlední řádě 
všem jednotlivcům. Velice si Vaší podpory vážíme a děkujeme za ni.

Finanční i věcné dary byly použity dle darovacích smluv.

Poslání Domov pro seniory Zlaté Slunce v Ostravě

Posláním bylo poskytovat celoroční pobytovou sociální službu osobám, 
které potřebují pomoc jiné fyzické osoby při běžných činnostech, a jejich 
sociální situaci nelze řešit s pomocí rodiny ani jinou sociální službou      
(terénní, ambulantní).

Údaje o poskytnuté službě

V roce 2018 bylo poskytnuto v Domově pro seniory Zlaté Slunce 
ubytování: 

•	 68	 klientům,	 jejichž	 trvalé	 bydliště	 spadá	 do	 některého	 z	 obvodů	
území města Ostravy 

•			19	klientům,	jejichž	trvalé	bydliště	se	nachází	v	jiném	městě	
      Celkově se tedy služba poskytla 87 klientům.

Sociální služba byla ukončena k 30. 6. 2018 a převedena formou prodeje 
závodu na společnost Ledax Ostrava, o.p.s., od té doby je bez aktivit.



Aktivity 2018

Leden           
            
•	 Kavárnička
•	 Canisterapie	–	dobrovolník

Únor            
            
•	 Kavárnička
•	 Návštěva	faráře	(individuálně)
•	 Canisterapie	-	dobrovolník

Březen           
            
•	 Kavárnička
•	 Oslava	ke	dni	MDŽ	-	harmonikář
•	 Kostel

Duben           
            
•	 Kavárnička
•	 Kostel	
•	 Návštěva	nemocničních	klaunů
•	 Sázení	květin

Květen           
            
•	 Kavárnička
•	 Kostel
•	 Svatodušní	vaječina
•	 Opékání	párků	na	zahradě

Červen           
            
•	 Kavárnička
•	 Kostel
•	 Procházky	přírodou	–	Bělský	les
•	 Návštěva	ZOO



Finanční podpora: 

Služba byla v roce 2018 podporována z rozpočtu Statutárního města 
Ostrava a Moravskoslezského kraje. Dále pak byla služba podpořena 
dalšími soukromými dárci. Za veškerou finanční podporu, ale rovněž 
za pomoc psychickou a metodickou patří všem darujícím náš skutečně 
velký dík. Dík patří i dobrovolníkům z organizace Adra, kteří pravidelně 
docházeli do našeho Domova. 

Zlepšení prostředí uživatelů Domova pro seniory

V rámci projektu byly zvelebeny vnitřní prostory domova pro seniory, 
a to prostřednictvím výmalby pokojů uživatelů, společných prostor 
domova a renovací zárubní. Projekt byl financován z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu zvýšení 
kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na 
rok 2018.



Účetní závěrka 2018 a zpráva auditora: 

Agentura SLUNCE, o. p. s. IČO: 268 51 598

Patrice Lumumby 2608

Ostrava - Zábřeh

700 30

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU

K 31. 12. 2018
(v celých tisících Kč)

označ. AKTIVA Stav k 1. dni Stav k posled. dni
účetního období účetního období

AKTIVA 7 419 806

A. Dlouhodobý majetek celkem 36 0

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 656 0

4. Hmotné movité věci a jejich soubory 656 0

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -620 0

7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům
hmotných movitých věcí

-620 0

B. Krátkodobý majetek celkem 7 383 806

B.II. Pohledávky celkem 1 408 166

1. Odběratelé 407 89

4. Poskytnuté provozní zálohy 210 0

5. Ostatní pohledávky 766 52

8. Daň z příjmů 25 25

B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 5 812 640

1. Peněžní prostředky v pokladně 240 0

3. Peněžní prostředky na účtech 5 572 640

B.IV. Jiná aktiva celkem 163 0

1. Náklady příštích období 163 0



Agentura SLUNCE, o. p. s., IČO 268 51 598

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K 31. 12. 2018

označ. PASIVA Stav k 1. dni Stav k posled. dni
účetního období účetního období

PASIVA 7 419 806

A. Vlastní zdroje celkem -4 674 623

A.I. Jmění celkem 0 3 500

2. Fondy 0 3 500

A.II. Výsledek hospodaření celkem -4 674 -2 877

1. Účet výsledku hospodaření 0 204

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -307 0

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let -4 367 -3 081

B. Cizí zdroje celkem 12 093 183

B.III. Krátkodobé závazky celkem 12 093 183

1. Dodavatelé 933 131

4. Ostatní závazky 6 733 0

5. Zaměstnanci 585 0

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního
pojištění

300 0

9. Ostatní přímé daně 73 0

17. Jiné závazky 3 226 52

22. Dohadné účty pasivní 243 0

Okamžik sestavení: 29. 5. 2019

Podpisový záznam: ..........................................................



Agentura SLUNCE, o. p. s. IČO: 268 51 598

Patrice Lumumby 2608 Účetní období: 1.1.2018 až 31.12.2018

Ostrava - Zábřeh

700 30

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU

(DRUHOVÉ ČLENĚNÍ)

K 31. 12. 2018
(v celých tisících Kč)

označ. TEXT Činnost hlavní Činnost hospodářská Celkem

A. Náklady

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 6 240 6 6 246

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních
neskladovatelných dodávek

2 475 0 2 475

3. Opravy a udržování 274 0 274

4. Nákady na cestovné 11 0 11

5. Náklady na reprezentaci 11 0 11

6. Ostatní služby 3 469 6 3 475

III. Osobní náklady 6 125 0 6 125

10. Mzdové náklady 4 524 0 4 524

11. Zákonné sociální pojištění 1 426 0 1 426

13. Zákonné sociální náklady 101 0 101

14. Ostatní sociální náklady 74 0 74

IV. Daně a poplatky 1 0 1

15. Daně a poplatky 1 0 1

V. Ostatní náklady -8 0 -8

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

64 0 64

22. Jiné ostatní náklady -72 0 -72

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

18 0 18

23. Odpisy dlouhodobého majetku 18 0 18

VIII. Daň z příjmů 14 0 14

29. Daň z příjmů 14 0 14

Náklady celkem 12 390 6 12 396

B. Výnosy

I. Provozní dotace 4 000 0 4 000

1. Provozní dotace 4 000 0 4 000

II. Přijaté příspěvky 47 0 47

3. Přijaté příspěvky (dary) 47 0 47

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 8 047 30 8 077

IV. Ostatní výnosy 474 0 474

7. Výnosové úroky 1 0 1

10. Jiné ostatní výnosy 473 0 473

V. Tržby z prodeje majetku 0 2 2

11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a
hmotného majetku

0 2 2
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU Účetní období: 1.1.2018 až 31.12.2018

označ. TEXT Činnost hlavní Činnost hospodářská Celkem

Výnosy celkem 12 568 32 12 600

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 192 26 204

D. Výsledek hospodaření po zdanění 178 26 204

Okamžik sestavení: 29. 5. 2019

Podpisový záznam: ..........................................................



Příloha v účetní závěrce, strana 1/8

PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
k 31. 12. 2018

Agentura SLUNCE, o. p. s.
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I. Základní údaje

Název účetní jednotky: Agentura SLUNCE, o. p. s., v likvidaci

Sídlo: Patrice Lumumby 2608, 700 30 Ostrava

Datum vzniku: 17. 1. 2005

Právní forma: obecně prospěšná společnost

IČO: 268 51 598

Statutární orgán: Ing. Zdeněk Daňha, ředitel

Správní rada: Ing. Pavla Koubová Nováková, předsedkyně

Bc. Lenka Suková, členka

Blanka Toulová, členka

Dozorčí rada: Ing. Irena Lavická, předsedkyně

Ing. Martina Jedličková, členka

Naděžda Boušková, členka

Účel (poslání): provozování komplexních osobních asistenčních služeb (domov pro
seniory)

Hlavní činnost: - poskytování sociálních služeb občanům se zdravotním postižením

- poskytování pomoci nesoběstačným, k jejich udržení co nejdéle ve 
vlastním sociálním prostředí

- poskytování služeb pro rodinu a domácnost (zajišťování chodu 
domácnosti, péče o děti, péče o osoby vyžadující zvýšenou péči)

- obstaravatelská činnost 

- organizování společenských, kulturních a sportovních akcí 
v souladu se zlepšením kvality života uživatelů a vzájemné 
integrace zdravých a handicapovaných občanů

Vedlejší (hospodářská) činnost: pronájem nebytových prostor

Účetní období: 1. 1. 2018 až 31. 12. 2018

Kategorie účetní jednotky: malá

Zakladatel: Ing. Zdeněk Daňha

Přiložená individuální účetní závěrka (nekonsolidovaná) 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, u kterých hlavním předmětem činnosti 
není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve 
znění platném pro rok 2018 a 2017 (dále jen „prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví“).

Jedná se o poslední rok provozování hlavní činnosti před řízeným vstupem do likvidace, protože v 
činnosti od poloviny roku 2018 pokračuje společnost Ledax Ostrava o. p. s., která od společnosti 
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Agentura Slunce koupila v roce 2018 část obchodního závodu. Zůstatky v rozvaze k začátku a konci 
účetního období 2018 jsou tedy nesrovnatelné, neboť společnost vykazovala činnost pouze do 
poloviny roku 2018.

II. Obecné účetní zásady

II.1. Pohledávky
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Společnost běžně v souladu s vyhláškou 
netvoří opravné položky. O případně tvorbě opravných položek může rozhodnout ředitel. 

II.2. Přijaté dary
Přijaté individuální dary se účtují ke dni přijetí buď přímo ve prospěch výnosů na účet 682 – Přijaté 
příspěvky/dary (velmi specifický účel, je zřejmé jejich použití v daném účetním období) nebo ve 
prospěch fondu 911 – Fond darů na hlavní činnost a na vrub účtu 211 – Pokladna nebo 221 –
Bankovní účet. 

II.3. 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. 

O těchto prostředcích se účtuje 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 – Závazky vůči státnímu rozpočtu. V 
případě, že je utraceno v rámci dotovaného projektu více, než bylo zatím v rámci dotace přijato, účtuje
se o dohadné položce na vrub účtu 388 – Dohadné položky ve prospěch účtu 691 – Dotace, tak aby 
výsledek hospodaření z dotace byl vždy nulový.

II.4. Jmění
Vlastní jmění je tvořeno účty nerozděleného zisku a nerozdělené ztráty, účtem výsledku hospodaření 
a fondy.

V roce 2018 byl uskutečněn peněžitý vklad do společnosti zakladatelem ve výši 3,5 mil. Kč.

II.5. Daň z příjmů
Společnost je veřejně prospěšným poplatníkem v souladu s §17a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z 
příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP). 

Společnost uplatňuje osvobození darů podle §19b odst. 2 b) ZDP vždy když je to možné.

II.6. Změny účetních metod
Z důvodu srovnatelnosti došlo v letošní rozvaze k převykázání následujících částek k 1. 1. 2018, které 
nebyly v loňské rozvaze vykázány ve správných položkách:

tis. Kč pol. 2018 název 2018 pol. 2017 název 2017

210 A.B. II.4. Poskytnuté provozní zálohy A.B.I.9. Poskytnuté zálohy na 
zásoby

25 A.B.II.8. Daň z příjmů P.B.III.8.
mínusem

Daň z příjmů

243 P.B.III.22. Dohadné účty pasivní P.B.II.6. Dohadné účty pasivní
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Dále byly počáteční stavy v rozvaze k 1. 1. 2018 opraveny o neúplné zůstatky závazků ze zápůjček a 
z nájemného, které byly v účetní závěrce k 31. 12. 2017 vykázány v nesprávné výši:

tis. Kč položka název 2018

-1 609 P.A. II.3. Poskytnuté provozní zálohy

1 209 P.B.III.4. Ostatní závazky

400 P.B.III.17. Jiné závazky

III. Doplňující údaje k výkazům

III.1. Dlouhodobý majetek

V roce 2018 prodávající Agentura SLUNCE, o. p. s. podepsala Smlouvu o koupi obchodního závodu s 
kupujícím Ledax Ostrava o. p. s. Kupní cena stanovená znaleckým posudkem ve výši 341 tis. Kč byla 
zaúčtována ve prospěch účtu 649. K 31. 12. 2018 tedy již společnost v rozvaze nevykazuje žádný 
dlouhodobý majetek.

III.2. Pohledávky

Pohledávky z obchodních vztahů se týkají fakturovaných zdravotnických úkonů.

Ostatní pohledávky tvoří zúčtování s bývalou členkou statutárního orgánu, které bylo do data 
sestavení této účetní závěrky uhrazeno.

III.3. Krátkodobé závazky

Zůstatek dodavatelů tvoří neuhrazené faktury ekonomické a právnické služby (externí i ve skupině) 
k datu závěrky. Nejedná se o závazky po lhůtě splatnosti.

Jiné závazky se týkají penále za neuhrazené úrazové pojištění.

III.4. Závazky nevykázané v rozvaze

Společnost neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány v rozvaze.

III.5. Osobní náklady

Průměrný počet zaměstnanců 

Kategorie K 31. 12. 2018 v tis. Kč K 31. 12. 2017 v tis. Kč

Průměrný počet zaměstnanců 0 38,77

z toho vedoucí zaměstnanci 0 5
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Osobní náklady

v tis. Kč 2018 2017

zaměstnanci vedoucí 
zaměstnanci

zaměstnanci vedoucí 
zaměstnanci

Mzdové náklady 2 725 1 799 8 534 539

Zákonné sociální pojištění 814 612 2 697 183

Ostatní sociální pojištění 0 0 0 0

Zákonné sociální náklady 101 0 0 0

Ostatní sociální náklady 72 2 0 0

Členům orgánů v roce 2018 a v roce 2017 nebyly poskytnuty žádné odměny ani funkční požitky, 
nebyly jim poskytnuty ani žádné půjčky, úvěry, záruky či jiná plnění.

Počet členů správní a dozorčí rady mající pracovní poměr ve společnosti v roce 2017: 2

Počet členů správní a dozorčí rady mající pracovní poměr ve společnosti v roce 2018: 0

Účasti členů řídicích, 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.

Orgán Jméno Účast ve společnosti

Správní rada

Ing. Pavla Koubová Nováková DfK Group a.s.

Bc. Lenka Suková DfK Group a.s.

Blanka Toulová DfK Group a.s.

III.6. Odměna přijatá statutárním auditorem

Druh služeb tis. Kč 2018 tis. Kč 2017

Audit účetní závěrky 42 0

Jiné ověřovací služby 0 0

Daňové poradenství 0 0

Jiné neauditorské služby 0 0

Celkem 42 0
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III.7. Náklady a výnosy mimořádné svým objemem nebo původem

položka popis tis. Kč 2018 tis. Kč 2017

A. I.1. Spotřeba materiálu 494 531

A. I.1. Spotřeba energie 116 198

A. I.1. Spotřeba plyn, teplo 150 343

A. I.1. Spotřeba potravin - strava 1  651 3 292

A.I.6. Reklama a marketing 212 22

A.I.6. IT služby, certifikáty, drobný SW 233 60

A.I.6. Doprava 138 266

A.I.6. Účetní, daňové, právní služby 861 237

A.I.6. Management 508 85

A.I.6. Nájemné 600 3 100

A.I.6. Praní prádla 180 0

A.I.6. Služby OVŘ + OSE 247 0

III. Tržby - zdravotnické úkony 548 635

III. Tržby - sociální péče, ubytování 3 174 6 420

III. Tržby - příspěvek na péči 4 249 7 588

IV.10. Ostatní výnosy – prodej obchodního závodu 341 0

Obsah ostatních významných položek výkazu zisku a ztráty vyplývá buď přímo z názvu příslušných 
řádků výkazu nebo jsou tyto položky popsány v následujícím textu.

III.8. Zástavy a ručení

Majetek Společnost není zatížen žádným zástavním právem. Společnost neposkytla ani nepřijala 
žádná ručení.

III.9. Přijaté dotace

V roce 2018 a 2017 byly přijaty následující dotace:

Poskytovatel Kč 2018 Kč 2017

Moravskoslezský kraj 2 638 500 4 159 000

Statutární město Ostrava 1 250 000 2 500 000
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Moravskoslezský kraj 111 102 0

Celkem 3 999 602 6 659 000

Všechny výše uvedené dotace byly plně vyčerpány.

III.10. Přijaté dary

V roce 2018 a 2017 byly přijaty následující dary (jednotlivě uvedeny významné dary, tj. dary v částce 
nad 10 000 Kč, ostatní jsou uvedeny souhrnně):

Dárce Kč 2018

Essity Czech Republic 25 505  

Irena Foldýnová  20 000  

Věcný dar  1 658  

Celkem 47 163

Dárce Kč 2017

Nadace ADRA . 160 000

ŽIVOT 90, z. ú. 130 000

Mgr. Iva Gabrhelová 100 000

SCA Hygiene Products 69 372

Ostatní dary 23 000 

Celkem 482 372

Z výše uvedených darů Společnost v roce 2018 využila dary ve výši 47 163 Kč a v roce 2017 ve výši 
482 372 Kč.

III.11. Výsledek hospodaření a daň z příjmů

Výsledek hospodaření za rok 2017 (ztráta 307 tis. Kč) byl převeden do neuhrazené ztráty minulých let.

Za rok 2018 společnost vykazuje zisk před zdaněním ve výši 218 tis. Kč. Základ daně z příjmů po
přičtení nedaňových nákladů ve výši 155 tis. Kč činil 373 tis. Kč. 

Základ daně byl zaokrouhlen a snížen uplatněním snížení základu daně v souladu s § 20 odst. 7 ZDP
ve výši 300 tis. Kč na 72 tis. Kč.
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III.12. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení 
účetní závěrky

V souladu se záměrem zakladatele rozhodla 25. 2. 2019 správní rada o zrušení společnosti a vstupu 
do likvidace. 7. 5. 2019 byl název v obchodním rejstříku změněn na Agentura slunce, o. p. s., 
v likvidaci.

V Českých Budějovicích dne 29. 5. 2019

Sestavil: Lenka Stehlíková, účetní

Likvidátor: Mgr. Petr Pokorný
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Zpráva nezávislého auditora

zakladateli a správní radě Agentura SLUNCE, o. p. s.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Agentura SLUNCE, o. p. s., se sídlem

Patrice Lumumby 2608, Ostrava - Zábřeh, identifikační číslo 268 51 598, (dále také společnost)

sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2018,

výkazu zisku a ztráty za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a přílohy této účetní závěrky,

která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti

Agentura SLUNCE, o. p. s. k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za

období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli 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. Naše 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 jsme na

společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů.

Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný

základ pro vyjádření našeho výroku.

Zdůraznění skutečnosti

Upozorňujeme na text přiložené výroční zprávy a přílohy účetní závěrky, informující o

ukončení činnosti společnosti a vstupu do likvidace od 1. 5. 2019. Účetní závěrka k 31. 12.

2018, zveřejněná ve sbírce listin obchodního rejstříku původně dne 23. 4. 2019 tuto informaci

neobsahovala a sestavené účetní výkazy v ní uvedené a příloha se neshodují s těmi, ke kterým

byl vydán tento auditorský výrok. Uživatelé účetní závěrky by tedy měli používat pouze účetní

závěrku, která je součástí této auditované výroční zprávy. Náš výrok není v souvislosti s těmito

skutečnostmi modifikován.

BDO CB s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČO 490 23 306, registrovaná u Rejstříkového soudu České Budějovice, oddíl a vložka C. 3151,
evidenční čislo Komory auditorů ČR 094) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní
sítě nezávislých členských firem BDO. 
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Jiné skutečnosti

Účetní závěrku společnosti Agentura SLUNCE, o. p. s. k 31. 12. 2017 ověřoval jiný auditor,

který ve své zprávě ze dne 21. 4. 2018 vydal k této závěrce výrok bez výhrad.

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 naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá

statutární ředitel společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich

povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a

posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném nesouladu s účetní závěrkou či s našimi

znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu nebo zda se jinak tyto

informace nejeví jako významně nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve

všech významných 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, tj. zda případné

nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních

informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní

závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s účetní závěrkou a

- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o společnosti, k nimž jsme

dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné věcné nesprávnosti. V

rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné věcné

nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost statutárního ředitele a správní rady společnosti za účetní závěrku

Statutární ředitel 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

nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární ředitel společnosti povinen 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 ředitel plánuje zrušení společnosti

BDO CB s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČO 490 23 306, registrovaná u Rejstříkového soudu České Budějovice, oddíl a vložka C. 3151,
evidenční čislo Komory auditorů ČR 094) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní
sítě nezávislých členských firem BDO. 



Tel.: +420 385 102 520
www.bdo.cz

BDO CB s. r. o.
Pražská 1247/24
České Budějovice
370 04

nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve společnosti odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou

nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš 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 nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb

a považují se za významné, 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 naší povinností uplatňovat během

celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem

nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat

dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok.

Riziko, že neodhalíme významnou nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než

riziko neodhalení významné 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 abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a

informace, které v této souvislosti statutární ředitel společnosti uvedl v příloze účetní

závěrky.

- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky

statutárním ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje

významná nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit

schopnost společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná

nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této

souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit

modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti společnosti nepřetržitě trvat vycházejí

z důkazních informací, které jsme získali do data naší 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

BDO CB s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČO 490 23 306, registrovaná u Rejstříkového soudu České Budějovice, oddíl a vložka C. 3151,
evidenční čislo Komory auditorů ČR 094) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní
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věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat statutárního ředitele a správní radu mimo jiné o plánovaném

rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili,

včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Českých Budějovicích dne 30. 5. 2019

Auditorská společnost: Statutární auditor:

BDO CB s. r. o. Ing. Miroslav Souček

evidenční číslo 094 evidenční číslo 1660
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