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Oruány§Bdcčno§li
Správní rada do 24,'l1. 2020 Mgr, Vlasta Krá|íčková - předseda
Mgr. Hana Slapničková
llona Machová
Mgr. LadisIav Turbák

Libuše kaóanová
Diana Richter

Dozorčírada do 24. 11, 2020 Jitka Bočková - předseda
Mgr, Pavla Tomášová
Mgr. Eva Sekyrková
Správní rada od 25.1',1.2020 Mgr. Pavla Tomášová - předseda
Mgr. Hana Slapničková
Mgr. Vlasta KráIíčková
Mgr. Ladislav Turbák
Libuše karbanová
Mgr. Veronika Knoblochová
Dozorčírada od 25.

fi. mm

Mgr. Eva Sekyrková - předseda
llona Machová
lng. Vladimir Vopelka

UOÉg
s postiženímmá steiné potřeby iako zdravý člověk. První z nich je být uznán a milován takový,
Sestra Michele Pascale Duriezová
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Pos!ánílNERGlE-o.p,§
Poslánim organizace je poskytovat obecně prospěšné služby mentálně a zdravotně postiženým

občanům.Podporovat jejich integraci do běžnéhoživota zdravé společnosti, posilovat samostatnost a
pomáhat jim při uspokojování sociálních potřeb.

Cíle ENERGlE o.o.s.
Cílem ENERG|E o.p.s, je:

o
.
o

za|istit důstojný život mentálně postiženým a duševnénemocným lidem

prosazovat a obhajovat práva a zájmy mentálně postižených a duševně nemocných
zmirnit nebo odstranit vytvářenim pracovnich míst pío zdravotně postižené znevýhodnění těchto
jedinců na trhu práce

Důtežicmomentv v his

1997
23. 3.

1998

-založeníspolečnosti ENERG|E o.p,s, se sídlem v Litvínově - Janově
-zapsání společnosti do rcjstříku obecně prospěšných společnosti vedeným Krajským
soudem v ustí nad Labem

červen 1999 - přesídleni společnosti do většíchprostor býr,alého intemátu v Meziboří
- zahájení činnosti stacionáře pro mentálně postiženéa duševně nemocné a otevření
chráněné dilny kaňonáž

2000
2001 -zahájeníčinnostichráněnédílnykeramika
záři 2002
otevření ergoterapeutické dílny (později přejmenována na aktivizační dílnu)
červenec 2003 otevření chráněné šicídi|ny
řijen 2003 zahájení rekonskukce levého křidla objektu společnosti za finanční podpory Phare
-

listopad

2005

2006
2a07
únor 2007
září

řijen

2009

2000, která byla dokončena v květnu 2004 - zuýšeníkapacity stacionáře
- zahájení realizace projeKu Phare 2003 RLZ s názvem Vzděláváni dlouhodobě
nezaměstnaných a osob s nízkou kvaliíikací.Pro.iekt byl dokončen v srpnu 2006.
- zprovoznění nového patra stacionáře - navýšeníkapacityo í0 míst
- registrace sociálních služeb Domov se zvláštním režimem, Domov pro osoby se
zdravotnim postižením a Odlehčovacíslužby dle zákona o sociálních službách
- zahájení realizace projektu v programu SROP s názvem Podpora začleněnímentálně
handicapovaných a chronicky duševně nemocných osob do společnosti. Prcjekt byl
ukončen v únoru 2008,
- registrace sociálni služby Chráněné bydlení - individuálni

prosinec

2009 - ukončeníprovozu

ubytovny, navýšeníkapacity pro sociální služby o 1 1 mist
- 2 nové byty
- zahájeni realizace projektu z ESF OPLZ s názvem Pracovně sociální aktivizace
mentálně postižených a dlouhodobě duševně nemocných, Projekt byl ukoncen
v prosinci 2012.
- transformace sociálnich služeb Domov se zvláštnim režimem a Domov pro osoby se
zdravotním postiženim na sociálni službu Chráněné bydlení - skupinové
- rozšiření služby Chránénébydlení - individuální - zakoupení rodinného domku na
Markově kopci a bytu 1+3 v Okružníulici v Meziboří
- rozšířeni služby Chráněné bydleni - individuální zakoupeni druhé části rodinného
dvojdomku na Markově kopci v Meziboří
- rozšířeni služby Chráněné bydleni - individuální zakoupeni bytu í+1 v Hornické ulici v

2010

- zvýšeni kapacity služby Chráněné bydlení - individuálni

.2011
2012
2013
2015
2016

- rozšiřeni služby Chráněné bydleni

1

.

1

Meziboří

komenského v Meziboří

-

individuální zakoupení 2 bytů 1+,l v ul. J.A.

posrvtovana stuiov a o
Sociální

služby

Provozování chráněných

Chráněné bydleni
Odlehcovaci služby

dílen

Chráněná dílna Kartonáž a kompletace
chráněná šici dílna
Chráněná dilna Keramika a vazba suchých květin

§oepbislužbv
cHRANĚNÉ BYDLENÍ- skupinové a individuální
Cilová skupina Chráněné bydlení skupinové:
osoby s lehkým, středním mentálním postiženim či dlouhodobým duševnim onemocněním ve
věku od 19 do 64 let, které potřebují dohled jiné fyzické osoby

.

Kapacita: 49 osob

Cílová skupina Chráněné bydlení individuální:
osoby s lehkým, středním mentálním postižením či dlouhodobým duševním onemocněnim ve
věku od 19 do 64 let, které nejprve využívalyChráněné bydlení na adrese Hornická'l06,43513
Meziboří a u kterých došlo ke zlepšeni sociálnich dovedností do té miry,že zvládají individuální

.

chráněné bydlení
Kapacita: 12 osob

Služba není určena imobilním osobám, agresivním osobám, osobám závislým na návykových látkách,
osobám s prolevy narušujícímikolektivní soužití, osobám nesamostatným v základních sebeobslužných
činnostech, osobám, které se neorienlují v prostoru, čase a vlastniosobou,

Posláním sociálni službv Chráněné bvdlení je vytvoření životníhozázemí každémuuŽivateli tak, aby
mohl v co největší miře žítpodle vlastních představ.

Cilem sociální služby Chráněné bydleni je umožnit uživateli, aby se v co ne,jvětším rozsahu zapo.iil do
běžného života společnosti.

popis služby

Chráněné bydlení (skupinové chráněné bydlení) - Hornická 106, 435 13 Meziboří
ubytování v jednolůžkových pokojích (pouze na žádost uživatele /partnerské dvojice/

r
o
o
o
o
e
.
.
r

-

pokoj

dvoulůžkový) nebo v bytě L1
celodenní stravování (možnost dietniho skavování), podminky pro samostatnou přípravu jídla

služby spojené s ubytováním (praní, žehlení prádla, drobné opravy prádla), podminky pro
samostatnou péčio prádlo

individuálni

a

skupinové aktivity (aktivizačni činnosti - zaměstnávání

a dalši vzděláváni

uživate|ů)

sociálně terapeutické činnosti (aktivizační dílna, hudební klub)
podpora přirozených sociálnich vztahů a kontakt s přirozeným prostředím (podpora rodinných
vazeb, výlety)
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobnich záležitosti
pomoc s nákupy, intemet
přitomnost pracovnice sociální péče24 hodin denně

Chráněné byty (individuální chráněné bydlení) - byty a domy v v Meziboří

.
.
.
.
o
.
.

byty o velikosti 1+1, 1+2,1+3 a rodinný dům o velikosti 'l+4, 1+3

stravování (samostatně nebo na adrese Hornická 106,435'l3 Meziboři)
nácvik dovedností spo,jených se zajištěním chodu domácnosti
pomoc s Úk|idem
aktivizační činnosti (zaměstnávání a dalši vzdělávání uživatelů)
pomoc s vyřizováním osobnich záležitostí
pomoc a dohled asistentky v chráněných bytech

Poskvtování sociální služby Chráněné bvdleni ve soolečnosti ENERGlE o.p.s, wchází ztéchto
obecnÝch zásad:

.
.
.
.
o

podpora samostatnosti a soběstačnosti, vyrovnávání příležitostí(např. v oblasti práce, bydlení,
společenských vztahů, trávení volného času atd.)
podpora individuality uživatelŮ
respektováni osobnosti a Iidských práv uživatelůa obhajoba jejich práv
lrzájemná rovnocenná komunikace a tolerance mezi uživateli a zaměstnanci

přizpůsobenísociální služby uživatelům

oDLEHČoVAcÍSLUŽBY - ambulantní a pobytové
Cilová skupina:

o

muži a ženy ve věku od 19 do 64 let s lehkým či středním mentálnim postiženímnebo
dlouhodobým duševním onemocněním, kteříj§ou v trvalé péčirodiny nebo svých blízkých

Kapacita: 15 osob pro ambulantní odlehčovacíslužby
Kapacita: 3lůžkapro pobytové odlehčovacíslužby
Posláním sociální službv Odlehcovací službv ie usnadnění života rodinám trvale pečujícímo osoby
s postižením.

Cilem sociálni službv Odlehóovaci službv je poskytnout pečujicírodině prostor na nezbytný odpočinek.
Služba není určena imobi|nim osobám, agresivnim osobám, osobám závislým na návykových Iátkách,
osobám s projevy narušujicími kolektivní soužití, osobám nesamostatným v základních sebeobslužných
óinnostech, osobám, které se neorientují v prostoru, čase a vlastní osobou,

Poskvtování sociální s|užby Odlehčovaci služby ve společnosti ENERG|E o,p,s, wchází ztěchto
obecnÝch zásad:

.
.
o

podpora samostatnosti a soběstačnosti
podpora individuality uživatelů
přizpůsobení sociální služby uživatelům

znoanoceni roxu zoz

.
.
.
o
.
o
o
o

kapacita sociálni služby chráněné bydleni byla naplněna

kapacita sociální služby Odlehčovací služby nebyla naplněna v důs|edku poklesu poptávky o
tuto službu ze strany pečujicich rodin v návaznosti na situaci souvisejicí s nákazou COV|D -19

došlo k vytvoření lT koutku a přístupu k wlFl pro uživatele sociálních služeb prostřednictvím
daru od UN|TED ENERGY
uživateléchráněného bydlení byli podporováni v zapojení do pracovni činnosti ať již v rámci
provozu ENERGlE o.p,s, tak i na otevřeném trhu práce

-

zamě§tnáno celkem 18 uživatelů

dobře íungovala spolupráce s potravinovou bankou Džbánsko v zajištěnípotravin pro
uživatele s nízkými přijmy
podpora dobrovolnické činnosti

převážná většina činnosti od března 2020 do prosince 2020 byla zaměřena na
ochranu uživatelůa zaměstnanců před nákazou COVID -19
řešení situace s nedostatkem personálu v zařizeni v měsících listopad a prosinec
2020, kdy byla zaznamenán

a nákaza COVID -

zaměstnanců ENERGlE o.p,s.

,l9

u uživatelů Chráněného bydleni a

průběžně byly plněny požadavky Statutárniho měsia Mostu a města Litvínova vyplývajicí ze
zapojení ENERGlE o.p.s. do Komunitnich plánů těchto mě§t

zajišťovaly se ákladní činnosti vyplývajíci z Pověřeni k poskytování sociálních služeb
vydaného Ústeckým krajem
ptan einnosti v soc

o
r
r
o
o
o

r
o

zajistit plnou kapacifu sociálních služeb

zvyšovat kvalitu poskytovaných sociálnich služeb
zajistit ochranu uživatelůsociálnich služeb a zaměstnanců před nákazou COV|D-19
podporovat dobrovolnickou činnost v poskytovaných sociálních službách
snaha o navázáni všech činnosti v rámci poskytováni sociálních služeb, které byly
přerušeny v souvislosti se situací s COV|D - 19
pokračovat ve spolupráci s Potravinovou bankou v rámci poskytováni potravin pro
uživatele s nízkými příjmy
nadále plnit úkoly vyplývajícíENERGIlo,p.s. ze zapojení do Komunitniho plánování měst Mostu
a Litvínova, akce Ř'rjen pro neziskovky
plnit základni činnosti vyplýva.jicí z Pověření k poskytování sociálních služeb vydaného

Kra|ským úřadem v Ústi nad Labem pro rok 20'l9

-

2021

El

Obývaci mistnost CHB skupinové

Pokoj CHB skupinové

r
Chráněné bydlení individuální - dvojdomek na Markově Kopci

ennněne!í,lny
Cílová skupina:

.

osoby se zdravotnim postižením, které ma|i mimořádně omezenou možnost pracovního uplainění

Chráněnó dílny splňu|i podmínky § 76 zákona o zaměstnanosti č,435/2004 Sb. a ENERGlE o,p.s. je
dle § 81, odst. 2b zákona o zaměstnanosti oprávněna poskytovat potvzení o tzv, náhradnim plnění,
které nahrazuje povinnost zaměstnávat občany se zdravotnim postiženim.

chráněná dílna kartonáž a kompletace
Výroba předmětů z kartonu a činnosti s tím souviseiicí a montážni, kompletačni práce. Dále pak ruční
techniky - vazba knih, šitíknih, lepení, zlaceni. Výrobky dle přáni zákaznika.
chráněná dílna keramika - vazba suchÝch květin
Výroba dárkové keramiky, sezónních aranži. Výrobky z keramiky jsou doplněny sortimentem svíčeka
mýdel ruóní výroby. Možnost propojeni výrobků z keramiky a výrobků šicídílny. Preferujeme originalitu
a kombinovatelnost jednotlivých výrobkŮ.

chráněná šicídílna
Jednoduché šicípráce (pňdřovaci_ pásky, vlajky, dárkové předměiy apod.). Dlouhodobá smluvní
zakázka sněmeckým partnerem, Cinnost dilny byla rozšiřena o šitévýrobky, které je možné
kombinovat s výrobky z keramiky nebo kartonáže.

zhoanoceni roru zom

.

personálni obsazení v chráněných dílnách bylo stabilní, v chráněné dílně Kaňonáž a
kompletace byli zaměsináni 3 zaměstnanci se zdravotním postižením,v chÉněnéšicídilně
byli zaměstnáni 2 zaměstnanci se zdravotním postižením a v chráněné dílně Keramika a vazba

.
o

suchých květin byli zaměstnáni rovněž 2 zaměstnanci se zdravotnim postižením
v důsledku situace souvisejícís nákazou

covlD-lg došlo k poklesu zakázek

pro jednoilivé

dílny

ENERG|E o.p.s. plnila i nadále podminky vyplývajicí z uzavťené dohody s Úřadem práce o
uznání zaměstnavatele na chráněném trhu práce

plan einnosti v cnrá

o
.
.
.
o
.

udržet (popř. zvýšit) optimální personální obsazení chráněných dí|en v návaznosti na
zvýšenou poptávku po výrobcich z jednot|ivých chráněných dílen
zajistit dostatek zakázek pro chÉněnédílny
inovovaný výrobní program
nabídka vhodných sestav výrobků pro íirmy (např. dárky pro zaměstnance, ocenění,
apod,)
prezentace výrobků chÉněných dílen pro ziskávání nových zakázek
opětovné uzavření dohody s Úřadem práce o uznání zaměstnavatele na chráněném
trhu práce

výrobkv chráněnÝch dí|en

Ghráněná pracoviště

ENERGlE o.p.s.

v rámci poskytování sociálnich služeb

a provozování chráněných dílen zaměstnává

občany se zdravotnim posiiženim na těchto pozicích:

r vedoucí sociálního úseku
. ekonom
. pomocná účetní
. asistent aktivizačního pracovníka
. doprovodný asistent
. pracovník sociální péče
r uklízečka
. pradlena - vrátná
o pradlena-uklízečka-výdejcestravy
. stravovatelka
. uklizečka-v^ýdejcestravy
. pomocná síla v kuchyni
o vrátný - pomocný dělnik
o pomocný dělník v údžbě
Na chráněných pracovišiich bylo v roce 2020 zaměstnáváno celkem 27 zaměstnancŮ se zdravolním
znevýhodněním.

provgzníúsck

znoanoceni roxu mzo

. bylo zakoupeno vozidlo Renault Kangoo z projektu AUTO POMÁHÁ
o byla provedena oprava kuchyněk pro uživaiele chráněného bydlení skupinového v prvnim a
třetím patře levé skany budovy a v prvním patře pravé stlany budovy
. došlo k výměně ventilů hydrantů na pravé straně budovy
r došlo k opravě parapetů v celé budově ENERG|E o.p.s,
. byIa provedena oprava kuřáren pro uživatele chráněného bydlení skupinového na pravé i levé
straně budovy včetně výměny oken s automatickým větráním
. došlo k výměně starých vchodových dveří na jednotlivá patra za protipožámi dveře v pravé
části budovy
o došlo k opravě a vymalování přízemí,levého a pravého schodiště budovy
. byl opraven wc v přízemi pro zaměstnance
. byl opraven a vymalován byt v ul. Hornická 203, Meziboří - chráněné bydlení individuální
. byla provedena výměna dlažby v prvním patře pravé části budovy
o pokračovalo se v malování pokojů uživatelůchráněného bydlení skupinového, k výměně
nábytku, koberců atd.

nan einnosti v orw

. instalace elektronického docházkového systému pro zaměstnance
. oprava kuchyňky pro uživatele chráněného bydlení skupinového v druhé a třetim
patře pravé strany budovy
. výměna dlažby v druhém a třetim patře pravé óásti budovy
o úprava pokojů buňky chráněného bydleni skupinového na prvnim patře levé strany
budovy na chráněný byt pro pár uživatelů
. vymalování chodby a společenskémístnosti vcetně výměny koberce v prvním patře
levé strany budovy
. vymalování domků na Markově Kopci čp.436,437 -chráněné bydlení individuální
. oprava prostor výdejny stravy - prostory pro umývání nádobí
. instalace umyvadla do jídelny
o vymalování chodby v prvnim patře pravé části budovy
. úprava prostor pro výrobu mýdel a sviček chráněných dílen
. instalace sítído oken v chráněném bydleni individuálním
. pokracování v malováni pokojů a výměně nábytku, koberců v chráněném bydleni
skupinovém

Kuchyňka chráněné bydlení 3. patro
levá strana budovy

WC přízemí pro zaměstnance

poogrovani ieoitel

o,!.s.

Ráda bych tímto poděkovala Všem zaměstnancům i uživatelůmsociálnich služeb ENERG|E
o,p,s. za výborné zv|ádnutí tak náročného roku, kteným byl rok 2020. Situace kolem pandemie
koronavirové nákazy vyžadovala velké úsilí,disciplínu, psychickou odolnost a nutnost
spolupracovat, Jak zaméstnanci, tak i uživatelé se vzájemně podporovali, dodžovali veškerá
nařízená opatření, která nebyla vždy příjemná. Díky tomu se nám podařilo kritickou situaci, kdy
se nákaza objevila v ENERGll o.p,s., zvládnout a ustátbez výraznějších dopadů,
Velké diky Vám všem a jsem ráda, že je možnése na sebe vzájemně spolehnout a podpořit se,
když je to opravdu potřeba.

Mgr. Šárka Švejkarová

ZPRAVA NEZAVISLEHO AUDITORA
Příjemce:

ENERGIE
Ilornická

o.p.s.

106

435 13 Meziboří

lč 250 34 54

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetnízávěrky společnosti ENERGIE o.p,s. (dále také
Společnost) sestavené na základě českých írčetníchpředpisů, která se skládá z íozvahy

k 3r.|2.2020, výkazu zisku a
za rok končící31.12.2020 a přílohy této účetni
^íáíy
záýérky, která obsahuje popis použiqých podstatných úóetních metod a další
lysvětlující informace. Údaie o Společnosti jsou uvedeny v části 1 přílohy této účetní
závěrky.

Podle našeho názoru účetnízávěrka podává věrný a poctiť obraz aktiv a pasiv
společnosti ENERGIE o.p.s. k 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího
hospodaření za rok končící31.12.2020 v souladu s českými účetnímipředpisy.

Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditolu

Českérepubliky pío audit, kteďmi jsou mezinarodní standardy pro audit (ISA),
případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost
stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost aldiíora za
audit účetnízávérky . V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem pŤijatým

Komorou auditorů Českérepubliky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další

etické povirrnosti lyplývajícíz uvedených předpisů. Domniváme se, že důkazní
informace, které jsme shromriždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření
našeho výroku.
Stťana t z 4

Ostatni informace uvedené ve 1ýročnízprávě
Ostatními infotmacemi jsou v souladu s §2 písm.b) zákona o auditorech informace
uvedené ve výročnízprávě mimo úěetnízávěrku a naši zpráw auditora. Za osíaíní
informace odpovídá ředitel Spoleěnosti.

Náš výrok k účetnízávěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však
souěástí našich povinností souvisejících s ověřením účetnízávěrky seznárnení se
s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve l"ýznamném
(materiálnim) nesouladu s účetnízávěrkou či našimi zna]ostmi o účetníjednotce
ziskanými během ověřováni účetnízávěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví
jako qýznamně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly
ve všech qýznamných (materiálnich) ohledech r,ypracovány v souladu s příslušnými
právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují
požadavky prár,rrích předpisů na formální náležitosti a postup r,rypracování ostatních
informaci v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených
požadavků by bylo způsobiléovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokéůemeposoudit, llvádime, že
o ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou téžpředmětem zobrazeni
v účetnízávěrce, jsou ve všech qiznamných (materiálních) ohledech v souladu

.

s účetnízávěrkou a

ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na zékladé poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž

jsme dospěli při provádění audifu, ostatní informace neobsahují výn,wnné (materiální)
věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních
informacích žádnévý znamné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost statutárního orgánl za účetnízávěrku
Ředitel Společnosti odpovídá za sestavení úěetnízávěrky podávajícívěrný a poctivý
obraz v souladu s českými úěetními předpisy a za takoyý vniřní kontrolní systém,
kteqý považuje

za nezbytný pro

sestavení účetnízávěrky tak, aby neobsahovala

významlÉ (materiální) nesprávnosti způsobenépodvodem nebo chybou.

Při

je ředitel

Společnosti povinen posoudit, zda.je
Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantni, popsat v příloze úěetní
závérky zá|ežitosti lfkajícíse jejího nepŤetržitéhotívžfiia použitípŤedpokladu
nepřetržitého trvaní při sestavení ,6óeíní závěrky, s qfjimkou případů, kdy správni rada
sestavovrání účetnízávěrky
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planuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou
možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetnízávěrky

Našímcílem je získat přiměřenou jistotu, že úóetni závérka jako celek neobsahuje
rryímamnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a \Tdat
zprávu auditora obsahující náš l"ýrok. PŤiměřená míra jistoty je velká míra jistoty,
nicméně není zárukou, že audií provedený v souladu s qýše uvedenými předpisy ve
všech případech v účetnízávěrce odhalí případnou existujícívýznamnou (materiální)
nesprávnost. Nesprávnosti mohou vmikat v důsledku podvodů nebo chyb a považýí

se za rliznamné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo
v souhmu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživateléúčetnízávěrky na
jejím základě přiimou.

Při prováděni auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je našípovirrností
uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus.
Dále je naši povinností:

o

identifikovat a r,yhodnotit rizika význatné (materiální) nesprávnosti účetní
závěrky způsobenépodvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské
postupy reagujícína tato rizika a ziskat dostatečnéa vhodné důkazníinformace,
abychom na jejich základě mohli lyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme
významnou (materiální) nesprárrnost, k níždošlo v důsledku podvodu, je většínež
riziko neodhaleni ýznamné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože
součásti podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí,

o

nepravdivá prohlášení nebo obchrizení vnitřních kontro1.

seznámit se

s

vnitřním kontrolním systémem společnosti relevantním pro audit

v takovém rozsahu, abychom

mohli nawhnout auditorské postupy

vhodné

ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli lyjádřit nánor na úěinnost
jejího vnitřního kontrolního systému.
posoudit vhodnost použitých účetníchpravidel, přiměřenost provedených účetnich
s

o

odhadů a informace, kteíév této souvislosti ředitel Společnosti uvedl v příloze

o

účetnízávěrky.

posoudit vhodnost pouzití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení úěetní
závěrky ředitelem ato, zda s ohledem na shromážděné důkazníinformace existuje
wýznamná (materialní) nejistota

qp|ývajícíz událostí nebo podminek,

které

mohou r,"ýznamně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže
dojdeme k závěru, že íaková významná (materiální) nejistota existuje, je naší
povinností upozomit v naši zprávě na informace uvedené v této souvislosti
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v

příloze účetnízávěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné,\ryjádřit

modiťrkovaný v,ýrok. Naše závéry tykďlíci se schopnosti Společnosti nepřetržitě

trvat vycházeji z důkazních informací, které jsme získali do data naši zprávy.
Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí

r

schopnosl nepřetržitě trVat.

vyhodnotit celkovou prezentaci, členěnía obsah účeíní
závěrky, včetně přílohy,
a dále to, zda
kter1/ vede k

účetnízávétka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem,

věmému zobrazeni.

Našípovinnosti je informovat ředitele mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování
auditu a o výzrramných zjištěních, která jsme vjeho průběhu uěinili, včetně zjištěných
q/znamných nedostatků ve vnitřním kontíolnímsystému.

Jméno auditora:

Ing, Dagmar Švecová

Adresa sídla:

Sadová27 5,43

Evidenční čísloauditora:

l 183

Datum zprávy auditora:

19, května

Podpis auditora:

s:ťTi

ťi§č'
+

l

56 Mašt'ov

202l

(-,

/,,2

?'

-/
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ZPRAVA AUDITORA
o ověření způ§obu zaúčtovánía použitídotace poskytnuté

z programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém

Příjemce dotace:

kraji na rok 2020

ENERGIE o.p.s.
Hornická 106, 435

13

tČo:

25034545

Čísložádosti:

Pl2020l897

Čislo smlou."T|

20SML0500/SoPD/SV

Doba trvání:

1.1

Auditor:

Ing. Dagmar Švecová

Meziboří

.2020 - 31.12.2020

evidenčníčísloauditora

1

l83

Sadová 275, 43 1 56 Mašt'ov

příiemce zprávy
Tato zpráva auditora zachycuje l}sledky auditu použitía zaúčtovánídotace ze státniho

rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb a oblasti poskytování sociálních služeb,
poskytnuté příjemci na zák|adé Smlouvy o poskytnuti neinvestiční dotace na podporu

sociálních služeb v roce 2020. Urěena je předevšim poskytovateli dotace, kteďm je
Ústecký kraj.

předmět ověření
Předmělem ověření bylo použiti a zaúčtováníprostředků poskytnutých na základě

ýše

uvedené Smlour.y.

Audit byl r,aměŤen zejména na sledování, zda:

a)

prostředky dotace byly použity výhra<lně k účelovémufinancování projektu
uvedeného ve smlouvě

b)

čerpáníprostředků bylo řádně vedeno a sledováno odděleně v účetníevidenci
příjemce v souladu se zákonem o účetnictví

c)

prostředky dotace nebyly poskytnuty jiným osobám, pokud nešlo o úhradu
spojenou s realizací projektu uvedeného v rozhodnutí

d) prostředky

dotace nebyly použity na pohoštění a dary, na odměny statutámich

orgánů, na člensképříspěvky v institucíclVasociacích, na splátky půjčeka
dluhů, leasingor,é splátky, na odpisy majetku, na tvorbu kapitálového jmění
(zisku), na výdaje spojené se zahraničnímicestami, na výzkum a vývoj, na
rekondičnía rekreační pobyty, na stravné, jízdné(mimo cestovních náhrad), na
provedení účetníhoauditu, na pokury, sankce a na nespecifikované výdaje

e) prostředky dotace nebyly použity na pořízení dlouhodobého hmotného a
nehmotného maj etku

0

poskytnuté prostředky byly vyčerpány do 31.12.2020

Odpovědnost ověřované osobv
Statutární orgán příjemce dotace je odpovědný za dokumentaci předanou auditorovi
k ověření skutečnostíuvedených v.ýše, z hlediska

její úplnosti a věcné správnosti.

je zaroveň odpovědný za zajišténítakového vnitřního kontrolního
systému, který v přiměřené míře zajišt'uje, že výše předkládaná dokumentace
Statutámí orgán

neobsahuje významné (mateTiální) nesprávnosti způsobenépodvodem nebo chybou.

odnovědnost auditora

Našíodpovědností je lyj ádřit na základě našeho ověření závěr k výše uvedenému
předmětu ověřeni. Ověření bylo provedeno v souladu se zákonem o auditorech a
Mezinárodními standardy pro ověřovaci zakázky - konkrétně pak se standardem ISAE
3000. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a
naplánovat a provést ověření tak, abychom získali přiměřenou jistotu o skutečnostech
uvedených výše v předmětu ověření, a proto naše ověření zahrnuj e ýběrol^ým

způsobem provedelló ověřeni důkazních informací uvedených výše v předmětu
ověření.

Výběr postupů závisi na úsudku auditora, zahrnujícím i rryhodnocení rizik výlnamné
(materiální) nesprávnosti údajůposkytnutých příjemoem dotace způsobené podvodem
nebo chybou.

Domníváme se, že důkazníinformace, které jsme získali. poskytl,rjí dostatečný a
vhodný základ pro r,yjádření našeho závěru.

Závér
Auditem bylo zjištěno, že příjemci byla poskytnuta dotace v celkové ťši6.358.000,-

Kč s následuj ícímurčením:

Kč
788.000,- Kě

5.570.000,-

Chráněné bydlení

Odlehčovací služby

Ověřováním bylo zjištěno, že dotace byla ěerpárra v souladu se zásadami uvedenými
ve Smlouvě. O čerpání a užitídotace byla vedena samostatná účetníevidence odděleně
od běžnéhoúčetnictví,

Veškeré výdaje lrykazované v rámci čerpaníposkytnuté dotace splňují podmínky
uvedené ve Smlouvě, rnýdaj e jsou doloženy ťrčetnímidoklady se všemi předepsanými
náležitostmi, originály byly prověřeny ajsou uloženy v sídle příjemce, zaúčtováníbylo
provedeno v souladu s platnými účetnímipředpisy.

Dle předloženého vyúčtovánídotace byla dotace plně vyěerpána.

Na základě výsledků použitých auditorských

procedur jsem nezjistila ádnou

naznačovala jakékoliv nesrovnalosti při čerpánídotace.
Domnívrirn se, že provedený audit dává přiměřený zák|ad, pro stanovisko, že
předložené vyúčtovánívynaložených finančníchprostředků k 31.12.2020 je sprár,né a
skuteěnost, která

by

úplné.
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RozVAHA
ke dni 31.12.2020

KTlvA
ouhodobý neh;olný majele!

11!!!áva_
dlo!hooob!

majetek

nenmouyrnajete-

doIo"čený dloLhodobý ne\motn); maJéie\
7

skytnuté zá|ohy na dlouhodobý nehmotný majetek

ll.

hmotný majetek ce kem

l

rělecká díla, předměiy a sbííky
motné movité Věci a jejich §oubory

tívalých porostů
iá zvířata a jejich skupiny
Ibný dlouhodobý hmotný

majeiek

atní dlouhodobý hmolný majetek
nčený dlouhodobý hmoiný majelek
zá]ohy na dlouhodobý hmotný maielek
nčnímajetek celkem
.

ovládaná nebo ovládá]ícíosoba

_ podstatný vliv
'odíly
Uhové cenné papiry držené do sp]ainost

)siatní dLouhodobé zápŮjčky
6,

)statn í dlo! hodobý

íinančnima]etek

/ky k dLouhodobému majetku ce kem
1.

/ky

\ neimotnya vÝsl€okLm

\^ýzkLmL] a

úivoje

3,

4.

k drobnému dlouhodobému nohmotnému majetku

5,

06tainimU dlouhodobémLr nehmotném(] majeikLl

6,

stavbám

7

líáVky k samoslatným hmoiným movilým Věcem a soubodm hmotných nrov]t\i,ch věcí

8,

xáVky k péstite]ským celkŮm trvalých poíostŮ

9.

dadnímu stádu a tažným zvířatům
lu hrnotnénru majetk!

10.

11.

u hmolnému majetku

majeiek celkem

a ostatnížrr'ířata a jejich skupLny

naskladěavDrodeinách
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1

z3

zbožína ceslé
9,

ll.

49

Óo.r,vrn"r".iw

n"

*"oby

0

0

PohledáVky celkem

51

1716

odbéralelé

52

497

4B7

69

,j01

6

3

102

1 225

42

42

í5 806

2.

1

658

53
POhledáVky za eskontované cenné papíry

eo3xvrn"@o@.nl
ostainl pohledávky

54

_

"alor,r

55
56

Pohledávky zá zaměstnanci

57

7. PohledáVky zá insiitucemi sociálního zabezpečení a Veřejného zdravotniho po'ištění

9"Eplry!

59

o§tatnípřímé daně
10. Dáň z přidané hodnoty

61

11. o§latnídaně a poplalky

62

Náíoky nadolace a osiátnízúčtovánís€ státním lozpočtem
13. Nárcky na dolace a

ostatnízúčtovánísrozpočtem orgánú územních samospláVných celk

14. Pohledávky za§polečníky§druženými ve spoleěnosti

í5. |o!9láYky]z p:Y!,rh |€.![ov9rych

9qe.acl9

Pohleoávky z vydaných dIUnopisů

9pc1

_

67
68

účtylktivní_

69

opíavná polož,€ k pohleoávkán

7a

K,ái\odobý ťnančn| Ťa]etek ce|\em

71

15 434

Péněžniproslňedky v pokladně

72

134

cenlny

73

,|8.

Dohadné

,l9,

1,

64
65

17. Jiné pohredáv}y

lll.

63

Peněžníproslředky na účtech
Málelkove cenne papiry

k!Fh9e]á!i

76

o3lalnícenné oapíry
7 penile na ceslě

77

Jiná ektiva celkem

79

7a

Příjmy přišrjch období

81

AKr]VA CELKE

a2

PAslvA

číslo
řádku

dni účetního

období
38 558

38 063

38 505

Vlastnijmění

3

19 991

19 950

18 o72

18 555

!řeceněnl

fnančního majeiku a áVazku

5

Výsledek ho§podaření celkem

6

Účď Vlisledku hospodale

7

i:k

neuh6zená ztláta]ninuLých let

53

483

9

T0
11

Rezeívy

12

DloUhodobé záVazky ce]kem

13

,l. DloUhodobé
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Příloha v účetnízávěrce k 31.12.2020
obecné údaie
Popis účetnijednotky:

Název:

ENERGIE

IČ:

250 34 545

Sídlo:

Meziboří, Hornická 106

o.p.s.

Právní forma: obecně prospěšná společnost
Druh obecně prospěšných služeb:
Obecně prospčšnéslužby pro mentálně a zdravotně postiženéobčany, kteqými jsou:
- Provozování chráněných dílen a chráněných pracovišt' pro zaměstnávání zdravotně a
mentálně postižených, kde sejako součást terapie budou realizovat tyto činnosti:
a) Výroba, moníáž a kompletace výrobků z kovu, plastu, dřeva, kartonu a činrrosti
s tím souvisejicí
b) Výroba upomínkových předmětů
c) Výroba keramiky
d) Šitíoděvů
e) Výroba zdravotnické techniky
- Odlehčovacíslužby
- Chráněné bydlení
Doplňková činnost:
- ubytovací služby
- lýchova a vzděláváni v rekvalifikačníchkrrrzech v režimu živnosti volných
Datum

vzniku:

23. března 1998

Jmóna a nříimení členůstatutárních a dozorčíchoreánů k 31.12.2020

Statutrirní orgán

Správní rada:
Předseda:

Členové:

- ředitel:

Mgr. Šárka Švejkarová
Mgr. Pavla Tomášová
Mgí. Vlasta Králíčková
Mgr. Ladislav Turbák
Mgr. Veronika Knoblochová
Libuše karbanová
Mgr. Hana Slapničková

Dozorčírada:

Mgr. Eva Sekyrová
Ilona Machová
Ing. Vladimír Vopelka

Předseda:

Členové:

zakladatelé:
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
Litvínov - .lanov, Zátiší čp.177, PSČ $5 42,IČ 49812 541
Střední odborná škola InterDACT s.r.o.
Most, Pionýru 2806, PSČ 434 01,IČ 25024 566
Ilona Machová. dat.nar. 3.4.1949
Litvínov, Chudeřínská 147

Undine Heinrich, dat. nar. l8.12.1958
trvale bytem: Schmiedegasse 1, 0961 8 Brand-Erbisdorf St Langenau, Spolková republika
Německo
Helmut Karásek, dat.nar. 23.8,1955
trvale bytem: Freiberg Strasse 128a, 09575 Eppendorf, Spolková republika Německo

Údale o zaměstnancích:
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců:
Průměrný pr'epočtený počet postižených zaměstnanců:
Procento zaměstnaných osob se zdravotním postižením:

38,43
17

,§

72,70

Výše osobních nákladů, které byly r,ynaloženy na zaměstnance (v tis. Kč): 13,417
- z toho v hlavní činnosti: 13.417

Výše půjček,úvěrů,poskytnutých záruk a ostatních plnění, jak v peněžní,tak v naturální
formě zakladatelům či členůmstatutárních, dozorčícha řídíchorgánů (manag€ment,
ředitelé, náměstci, vedoucí organizačních složek) včetně bývalých členůtěchto orgánů
v úhrnnévýši odděleně za jednotlivé kategorie osob:
Nebyly poskytovány.

Informace o použifých účetníchmetodách.

Obsah položek účctnízávěrky odpovídá skutečnómu stavu, kte4ý je zobrazen v souladu
s účetnimimetodami podlc zákona č. 563/199r Sb. o účetnictví,vyhlášky č. 504/2002 Sb. a
Českými účetnímistandardy.

Způsob ocenění
a) zásob nakupovaných a lytvořených ve vlastní režii
Zásoby nakupované se oceňují pořizovacími cenami. Pořizovací cenou se v tomto
případě rozumí cena, za kteroujsou zásoby skutečně poŤizeny, to Znamená věetně
nákladů s jejich pořízením souvisejících (např. doprava, celní poplatky, skladovací
poplatky při dopravě). Výrobky se oceňují cenou na úrovni vlastních nákladů,
zahrnujícípřímý materiál, přimé mzdy a podíl výrobní režie.
b) hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku lytvořeného vlastní činností
Vlastní činnostínení dlouhodobý majetek vytvářen.
c) cenných papírůa majetkových účastí
Společnost nevlastní cenné papíry ani majetkové účasti.
d) příchovků a přírůstkůzvířat
Nevyskytuje se.
Způsob stanoveni reprodukčnípořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízené
v průběhu účetníhoobdobí:
Nebyla použita.

Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se oblykle zahrnují do pořizovacích cen
nakupovnných zásob a druhy nákladů zahrnované do cen zásob §tanovených na úrovni

vlastnich nákladů:
Poštovné,náklady na přepravu.

Podstatné změny způsobu oceňovánín postupu odpisování a postupů účtováníoproti
předcházejícímu účetnímuobdobí s uvedením důvodůtěchto změn a vyčíslenímpeněžnich
částek těchto změn ovlivňujících výši majetku, závazků a hospodářského výsledku, pokud
je možno je reálně stanovit:
V roce 2020 takovéto změny nenastaly.

Způsob stanovení opravných položek k majetku,

s

uvedením zdroje informací pro

stanovení opravných položek:
Opravné položky k zásobám budou fuořeny v připadech, kdy oceněni v účetnictvipřevýši
významně tržníhodnotu příslušných zásob.
Opravné položky k pohledávkám budou tvořeny k pohledávkám po splatnosti, a to ve výši, ve
kíerélze dle amlýzy platební schopnosti zákazníkil předpokládat, že nebudou uhrazeny.
Opravné položky k finančním investicím a kátkodobému finančnímu majetku budou tvořeny ve
r,"ýši rozdílu mezi jejich tržnícenou a účetníhodnotou, pokud bude účetnihodnota v,ýmamně
vyššínež tržníocenění, Tržnícenou se rozumí cena dosažená na veřejném kapitálovém trhu
k poslednímu pracovnímu dni účetníhoobdobí, případně ceny stanovené odbomým znalcem,

Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použitéodpisové metody při
stanovení účetnichodpisů:
Uěetní odpisy jsou vypoěteny na základě podílu pořizovací ceny a předpokládané doby
použitelnosti majetku v měsícich.

Způsob uplatnění při přepočtu údajův cizích měnách na českou měnu (uplatnění
směnných kurzů lyhtašovaných Českou národní bankou, jak běžných či stálých kurzů
s uvedením

termínůjejich změn):

Ve valutové pokladrrě je pro drobné příjmy a výdaje společnosti používánpři každémpohybu
v pokladně a při účtovániaktuální kurz r,yhlášený Českou národní bankou pro den, kdy k pohybu

došlo.

Počet a nominální hodnota dlouhodobých majetkových cenných papírůa majetkových
účastív tuzcmsku a v zahraničípodle jednotlivých druhů cenných papírůa emitentů a
přehled o finančníchvýnosech plynoucich z vlastnictvi těchto cenných papírůa účastí:
Společnost dlouhodobé cenné papíry ani majetkové účastinevlastní.

Nejvýznamnější přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku.
V roce 2020 byly zaíazen do užíváníosobní vůz Renault Kangoo
Vyřazen byl pouze plně odepsaný drobný majetek,

s

pořizovací cenou l34 tis.Kč.

Nejvýznamnější tituly pro zvýšenínebo sníženivlastního jmění:
Ke zr"ýšenívlastniho jmění vroce 2020 nedošlo. Snížilose pouze o odpisy příslLršející
k technickému zhodnocení budoly hrazenému v roce 2004 z projektu PHARE,
Způsob úhrady ztráty píedcházejícího účetníhoobdobí:
Zisk předcházejícího období byl převeden do rezervního fondu.
Pohledávky po splatnosti:
311100 Odběratelé - ce|kem po splatnost
Pohledávky nad 1 rok:
Pohledávky nad l80 dnů:
Pohlcdávky nad 90 dnťr:

0Kč

0Kč
0Kč
0Kč

Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěnéjiným způsobem, např. ručením
jiného sutljektu, s uvedením povahy a formy tohoto zajištění pro připad jejího nesplaceni;
Nejsou.

Závazky po splatnosti:

Společnost nemá závazky po splatnosti.

Závazky kryté podle zástavního práva
případ jejich nesplaccní:

s

uvedením povahy a formy jeho zajištěnípro

Nejsou.

Závazky (peněžni i nepeněžní) nelyúčtovanó v účetnictvía neuvedené y rozy^zci
Nejsou.

Jednotlivé zákonné

a ostatní (účetní)rezervy

odděleně

za jejich tvorbu a

s uvedením počátečníhosíavu příslušnérezervy na začátku účetníhoobdobí:
Rezeny nebyly tvořeny.

čerpání

Rozdělení výnosů dle činností:
Veškerévýnosy společnosti byly dosaženy v tuzemsku v rámci hlavní ěinnosti. Z celkových
výnosů 19.017 tis. Kč tvořily provozní dotace 12.816 tis .Kě a přijaté dary 34 tis. Kč.
Zbývajícich 6. l67 tis, Kě bylo ziskáno především z prodeje vlastních lryrobků a služeb v rámci
hlavní činnosti,
Doplňkové činnosti nebyly v roce 2020 prováděny.
Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetnizávěrky:
Žádné takové události nenastaly.
Jinó významné skutečnosti
Koncem loku 2019 se poprvé objevily zpíáw z Cíny týkajícíse COVID-I9 (koronavirus). V
prvnich měsícíchroku 2020 se virus rozšířil do celého světa a způsobil rozsrá,,lrlé ekonomické
škody. Po celý rok 2020 platila různá opatření omezující fungování ekonomiky. Naštěstí
v pruběhu roku 2020 ani k okamžikrr sestavení této úěetnízávěrky vedení společnosti
nezaznamenalo významný dopad státem přijatých opatření, přesto bude vedení společnosti
pokračovat v monitorování potencialního dopadu a podnikne veškerémožnékoky ke zmímění
iakýchkoliv negativních úrčinkůna společnost ajejí zaměstnance.
Vedení společnosti zvážilo potenciriLlní dopady COVID-l9 na své aktivity a dospělo k závéru, že
nemaj í qiznamný vliv na předpoklad nepřetržitého trváni spoleěnosti. Váledem k tomu byla
účetnízávěrka k 3l. 12. 2020 zpracována za předpokladu, že společnost bude nadá]e schopna
pokračovat ve své čirrnosti.

V Meziboří dne 10.5.2021
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