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FINANČNÍ SPRÁVA

MAGNA ČR reaguje na světové humanitární krize 
efektivním využitím prostředků. 100 % z Vašich darů 
využíváme na naše programy, které přímo pomáhají 

obětem humanitárních krizí. Jako MAGNA dárce 
přispíváte na zdravotní pomoc dětem a jejich rodinným 

příslušníkům, kteří ji nutně potřebují.
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FINANČNÍ DARY (v Kč)
MAGNA v ČR získavá prostředky od soukromých dárců, některé humanitární projekty jsou 
financované z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR. V roce 2017 tvořily příjmy 
od soukromých darců 19 % z celkových příjmů MAGNA ČR. 
V roce 2017 obdržela MAGNA v ČR finanční dary od soukromých dárců ve výši 3,5 mil. Kč. 
Na růstu darů v roce 2016 se významně podílí dar MAGNA partnera určený přímo na provoz 
a rozvoj organizace. Z veřejných zdrojů obdržela MAGNA ČR v roce 2017 12,8 milionů Kč, tyto 
prostředky byly zcela použity na realizaci zdravotnické humanitární pomoci. Jedná se o nárůst 
o 100 % proti výši veřejných zdrojů v roce 2016.  

Kč %
Soukromé dary 3 462 469 19

Dotace z partnerské organizace MAGNA SK 2 395 875 13
Veřejné zdroje 12 711 602 68
Ostatní zdroje 62 623 0

Spolu 18 632 569

Dotace 
z partnerské 
organizace 
MAGNA SK

Soukromé 
dary

Veřejné zdroje

FINANČNÍ SPRÁVA
MAGNA ČR vás seznamuje se svým auditovaným finančním výkazem, který poskytuje 
přehled o práci organizace MAGNA ČR a je nástrojem prokazování její transparentnosti 
a odpovědnosti.
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VÝDAVKY (v Kč)
Více jak 83 % zdrojů MAGNA ČR 2017 byla použita na realizaci zdravotnické humanitární 
pomoci. Náklady na rozvoj dárcovství a běžný provoz činily v roce 2017 3,2 mil. Kč. Tento 
nárůst souvisí s rozhodnutím organizace věnovat se intenzivně rozvoji dárcovství s využitím 
daru od MAGNA partnera, určeného na tento účel. Fundraisingové investice do dárcovských 
programů, které jsou zaměřeny nejen na okamžitý příjem darů na aktuální krizovou pomoc, 
ale také na rozšiřování dárcovské základny umožní v příštích letech stabilní, okamžité 
a rozsáhlejší financování pomoci v budoucích humanitárních krizích. 
Díky štědrosti podporovatelů i z České Republiky jsme mohli v roce 2017 zajistit přímou 
pomoc státisícem dětem a jejich rodinným příslušníkům. MAGNA ČR podpořila v roce 2017 
projekty v Sýrii, Kambodži, Kongu, Jižním Súdánu a Iráku. 

Kč %
VYUŽITÍ DARŮ 18 570 045

Humanitárni zdravotnícke programy 15 344 823 83
Provoz kanceláře, rozvoj organizace, dárcovství, PR a marketing 3 225 222 17

VYUŽITÍ DARŮ – humanitárni zdravotnícke programy 15 344 823
Programy 13 586 971 89

Podpora programů a misí z operačního centra v Bratislavě 1 757 852 11

VYUŽITÍ DARŮ – podle zemí 13 586 971
Irák 3 849 550 28

Jižní Súdán 4 387 645 32
Kambodža 219 017 2

Kongo 676 467 5
Sýrie 4 454 292 33

Podpora programů 
a misí z operačního 

centra v Bratislavě

Provoz kanceláře, 
rozvoj organizace, 

dárcovství, PR 
a marketing

Programy
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ROZVAHA ve zkráceném rozsahu ke dni 31. 12. 2017
(v celých tisících Kč)

AKTIVA Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

Dlouhodobý majetek celkem   

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem  —  — 

Dlouhodobý hmotný majetek celkem  —  — 

Dlouhodobý finanční majetek celkem  —  — 

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem  —  — 

Krátkodobý majetek celkem 4 067 2 631

Zásoby celkem 24 27

Pohledávky celkem 596

Krátkodobý finanční majetek celkem 4 041 2 005

Jiná aktiva celkem 2 3

Aktiva celkem 4 067 2 631

PASIVA Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

Vlastní zdroje celkem – 7 2 611

Jmění celkem 2 556

Výsledek hospodaření celkem – 7 55

Cizí zdroje celkem 4 067 2 631

Rezervy celkem 83 83

Dlouhodobé závazky celkem 3 954 3 954

Krátkodobé závazky celkem 37 37

Jiná pasiva celkem 4 067 4 067

Pasiva celkem 4 067 2 631
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zkráceném rozsahu ke dni 31. 12. 2017
(v celých tisících Kč)

NÁKLADY
Činnost

Hlavní Hospodářská Celkem

Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 103 2 103

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

Osobní náklady 1 755 1 755

Daně a poplatky 26 26

Ostatní náklady 14 651 14 651

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

Poskytnuté příspěvky 35 35

Daň z příjmů

Náklady celkem 18 570 18 570

VÝNOSY
Činnost

Hlavní Hospodářská Celkem

Provozní dotace 12 712 12 712

Přijaté příspěvky 5 858 5 858

Tržby za vlastní výkony a za zboží

Ostatní výnosy 63 63

Tržby z prodeje majetku

Výnosy celkem 18 633 18 633

Výsledek hospodaření před zdaněním 63 63

Výsledek hospodaření po zdanění 63 63
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PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ROKU 2017

1 Obecné údaje

1.1 Popis účetní jednotky

Účetní jednotka s výše uvedeným názvem a sídlem vznikla zápisem do rejstříku o.p. s ke dni 2. ledna 2007.
Hlavním předmětem její činnosti je humanitární a charitativní pomoc pro potřebné v rámci České republiky 
i v zahraničí, zejména v zemích třetího světa, organizování veřejných sbírek, financování humanitárních pracovníků. 
K 18. 3. 2017 došlo ke změně na pozicích správní a dozorčí rady a změně jména společnosti.

Členové statutárních orgánů k 31. 12. 2017:

Správní rada: Statutární orgán: Dozorčí rada:
Předseda: Martin Bandžák Ředitel: Lucie Medková Předseda: Martin Kúšik
Člen: Peter Augustín  Člen: Pavel Škařupa
Člen: Andrea Lafosse  Člen: Vanda Wolfová

1.2 Základní východiska pro sestavení účetní závěrky

Přiložená účetní závěrka (nekonsolidovaná) byla připravena podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky ve znění 
platném pro rok 2016 a 2017 a za předpokladu, že společnost bude nadále působit jako podnik s neomezenou 
dobou trvání. Přiložená účetní závěrka tudíž neobsahuje žádné úpravy, které by mohly z této nejistoty vyplývat.

1.3 Zaměstnanci

Průměrný počet zaměstnanců: 6
Z toho řídících pracovníků: 1
Výše osobních nákladů, které byly ve zdaňovacím období vynaloženy na zaměstnance: 1 755 tis Kč
Odměny členům statutárních orgánů: 0

1.4 Významné události po 31. 12. 2017

Nebyly žádné.

 
2 Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách

2.1 Způsob ocenění

Zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii: v uvedených obdobích nebyly
DLHM a DLNM vytvořeného vlastní činností: nebyl v uvedených obdobích evidován
Cenných papírů a majetkových účastí: nebyly v uvedených obdobích evidovány
Příchovků a přírůstků zvířat: nebyly v uvedených obdobích evidovány

2.2 Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

Nebyla v uvedených obdobích použita

2.3 Vedlejší pořizovací náklady, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen zásob

Nebyly v uvedených obdobích žádné

2.4 Změny způsobů oceňování, postupů odpisování, postupů účtování, uspořádání položek účetní závěrky, 
a obsahovému vymezení těchto položek oproti minulému účetnímu období

Nebyly v uvedených obdobích žádné

2.5 Způsob stanovení opravných položek

Nebyly v uvedených obdobích žádné

2.6 Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody

V uvedeném období dlouhodobý majetek neevidován.
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2.7 Přepočet údajů v cizích měnách

V uvedeném období bylo účtováno v cizích měnách – EUR, USD, použit denní kurz ČNB.

3 Doplňující informace

3.1 Hmotný a nehmotný majetek

Není majetek neuvedený v rozvaze v pořizovacích cenách.
Společnost nemá hmotný majetek zatížený zástavním právem.
Společnost nemá majetek v operativním nebo finančním pronájmu.
Společnost nemá majetek s tržním oceněním výrazně větším než jeho ocenění v účetnictví.
Není majetek odkoupený po skončení finančního leasingu.
Společnost nevlastní majetkové cenné papíry ani jiné majetkové účasti.
Nejsou nepeněžní vklady.

3.2 Pohledávky

Ve společnosti se vyskytují pohledávky po lhůtě splatnosti, nejdéle však do 3 měsíců od lhůty splatnosti.
Ve společnosti nejsou pohledávky v cizích měnách po lhůtě splatnosti.
Ve společnosti nejsou pohledávky za podniky ve skupině.
Ve společnosti nejsou pohledávky kryté dle zástavního práva nebo jinak jištěné.
Ve společnosti nejsou evidovány pohledávky za státem.

3.3 Vlastní jmění a jeho změny

Společnost vlastní jmění nevytváří. Vlastní zdroje jsou tvořeny pouze kumulovanými výsledky hospodaření.
Společnost neprovozuje žádnou vedlejší (hospodářskou) činnost.

3.4 Závazky

Ve společnosti se vyskytují závazky po lhůtě splatnosti, nejvýše však 3 měsíce.
Ve společnosti nejsou závazky v cizí měně.
Ve společnosti nejsou závazky kryté dle zástavního práva.
Ve společnosti nejsou další závazky, o kterých není účtováno.

3.5 Zákonné a jiné rezervy

Ve společnosti v uvedených obdobích nejsou.

3.6 Časové rozlišení

Ve společnosti jsou k 31. 12. 2017 evidovány náklady příštích období ve výši 3 306,11 Kč. Jedná se o poplatky za 
doménu webových stránek a náklady na zákonné pojištění odpovědnosti.
Dále společnost eviduje dohadné položky pasivní ve výši 47 000,00 Kč – odhad spotřeby plynu a elektřiny, platba za 
audit účetního období 2017 a vyúčtování služeb spojených s nájmem kanceláří za rok 2017.

3.7 Zdanitelné výnosy, náklady a daň z příjmů

Organizace vykazuje účetní zisk, svůj provoz financuje dary od dárců včetně příspěvků od sesterské organizace 
se sídlem v Bratislavě. Obě organizace jsou založeny se stejnými cíli a úzce spolupracují na základě smlouvy 
o spolupráci. Dalšími zdroji financování aktivit organizace jsou dotace z veřejného sektoru, v roce 2017 konkrétně 
dotace na projekt lékařské péče v Sýrii, Iráku a Jižním Súdánu (poskytovatelem dotace je MZV ČR) a na projekt 
Evropské Unie (EU Aid Volunteers).
Vykázaný účetní zisk bude převeden na úhradu ztráty minulých let a na úhradu budoucích nákladů projektů 
organizace (např. v rámci veřejné sbírky). Dary, které nebyly využity na krytí nákladů organizace, byly zúčtovány 
fondově.

V Praze, dne 25. 6. 2018

Zhotovil: Iva Barešová, účetní společnosti
Schválil: Lucie Medková, ředitelka společnosti
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