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„Člověk s postižením má stejné potřeby jako zdravý člověk. První z nich je být uznán a milován takový, jaký je.“

Sestra Michele Pascale Duriezová
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Posláním organizace je poskytovat obecně prospěšné služby mentálně a zdravotně postiženým občanům. Podporovat
jejich integraci do běžného života zdravé společnosti, posilovat samostatnost a pomáhat jim při uspokojování sociálních
potřeb.
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Cílem ENERGIE o.p.s. je:
· zajistit důstojný život mentálně postiženým a duševně nemocným lidem

·
·

prosazovat a obhajovat práva a zájmy mentálně postižených a duševně nemocných
zmírnit nebo odstranit vytvářením pracovních míst pro zdravotně postižené znevýhodnění těchto jedinců na trhu práce

Hi
Hissttoorriiee
Nestátní nezisková organizace ENERGIE o.p.s. byla založena v roce 1997 se sídlem v Litvínově – Janově. Dne 23.
3. 1998 byla společnost zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností vedeným Krajským soudem v Ústí nad
Labem.
V červnu 1999 přesídlila společnost do větších prostor bývalého internátu v Meziboří, které získala bezplatným převodem
od SOU Hamr. V roce 2000 zahájil činnost stacionář pro mentálně postižené a duševně nemocné. V témže roce byla
otevřena chráněná dílna kartonáž a v následujícím roce chráněná dílna keramika, která v průběhu roku 2002 rozšířila svůj
sortiment výrobků o vazbu suchých květin. V září 2002 rozšířila ENERGIE o.p.s. otevřením ergoterapeutické dílny své
služby pro mentálně postižené a duševně nemocné. Vzhledem k velkému zájmu klientů byla ergoterapeutická dílna
v květnu 2003 rozšířena a přesunuta do větších prostor. V červenci 2003 byla otevřena chráněná šicí dílna. V říjnu 2003
byla zahájena rekonstrukce levého křídla objektu společnosti za finanční podpory Phare 2000, která byla dokončena
v květnu 2004, čímž došlo ke zvýšení kapacity stacionáře. V listopadu 2004 díky nadaci Siemens byla zahájena
rekonstrukce místnosti pro muzikoterapii, dramatoterapii a relaxaci, která byla dokončena v dubnu 2005. V listopadu 2005
zahájila ENERGIE o.p.s. realizaci projektu Phare 2003 RLZ s názvem Vzdělávání dlouhodobě nezaměstnaných a osob
s nízkou kvalifikací. Tento projekt byl zdárně dokončen v srpnu 2006. Dalším zásadním krokem bylo zprovoznění nového
patra stacionáře v září 2006, čímž došlo k navýšení ubytovacích kapacit pro potencionální klienty o 10 míst. V lednu 2007
vstoupil v platnost nový zákon o sociálních službách a v souvislosti s ním proběhly při poskytování sociálních služeb
změny. Společnost ENERGIE o.p.s. požádala o registraci poskytovaných sociálních služeb a byly zaregistrovány tři sociální
služby: Domov se zvláštním režimem, Domov pro osoby se zdravotním postižením a Odlehčovací služby. V únoru 2007
byla zahájena realizace projektu v programu SROP s názvem Podpora začlenění mentálně handicapovaných a chronicky
duševně nemocných osob do společnosti. Cílem projektu bylo prostřednictvím Job klubu a 6 praktických pracovních aktivit
(stavební práce, kartonáž, úklid, vaření, šití a venkovní práce) vytvořit u cílové skupiny pracovní návyky, zajistit kontakt se
společenským prostředím a pomoci získat nové dovednosti a znalosti. Tento projekt byl ukončen v únoru 2008. V rámci
projektu ,,Sociální automobil“ nám 25 firem z regionu a města Litvínova a Lomu zajistilo nový užitkový automobil, který
využíváme jak pro chráněné dílny, tak i pro činnost sociálního úseku.
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Hospodářský výsledek za rok 2009 skončil ziskem ve výši 2.413.093, Kč. Výsledek hospodaření je předmětem auditu
účetní závěrky, který je součástí výroční zprávy.
Sociální úsek
V roce 2009 byla uskutečněna dvě zásadní rozhodnutí vedoucí ke zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb ENERGIE
o.p.s..
· Správní rada rozhodla ukončit k 31. 12. 2009 provozování ubytovny v 3. poschodí pravého křídla a 11 uvolněných
pokojů opravit, vybavit novým zařízením včetně společenské místnosti, kuchyňky a koupelen pro 11 nových
uživatelů DZR a DOZP. Společnost přišla o možnost získávat navíc finanční příjmy z ubytovny , ale vzhledem ke
stále se zvyšujícímu zájmu o využívání námi poskytovaných sociálních služeb bylo toto rozhodnutí správné nejen
z hlediska potřeb regionu, ale i z hlediska celospolečenského. Na opravy a vybavení pokojů a příslušenství se
podařilo získat finanční dary od Siemens Fond pomoci, Nadačního fondu J&T a od Czech Coal Services.
· Ve 4 čtvrtletí 2009 rozšířila ENERGIE o.p.s. svou činnost o další sociální službu Chráněné bydlení. V bytě, který
ENERGII o.p.s. pronajalo město Meziboří, byla opět zajištěna oprava, vymalování a vybavení nábytkem.
Obě uvedené změny v nabízených sociálních službách byly zaregistrovány Krajským úřadem.
· všechny pracovníci v sociálních službách absolvovaly akreditační kurz a vzdělávání v souladu se zákonem o sociálních
službách
· v průběhu roku se podařilo zajistit 2x týdně službu muzikoterapeutky, o jejíž výuku byl velký zájem hlavně u uživatelů
odlehčovacích služeb

· nově začal působit cyklistický kroužek, který uskutečnil 10 cyklovýletů v Ústeckém regionu
· v rámci firemního dobrovolnictví zvelebili pracovníci United Energy a.s.spolu s uživateli zahradu u ENERGIE o.p.s.
(fotografie z akce viz fotogalerie)
· na MPSV byl podán projekt v rámci OP LZZ s názvem Pracovně sociální aktivizace mentálně postižených a dlouhodobě
duševně nemocných

Úsek chráněných dílen
· velkorysý dar mosteckých a freiberských rotariánů 250.000, Kč byl využit na dovybavení chráněné dílny kartonáže
zlatičkou, stolní pákovou řezačkou, knihařskými lisy a chráněné dílny keramiky hrnčířským kruhem a stříkací kabinou
· v montážní dílně bylo zaměstnáno 8 uživatelů sociálních služeb ENERGIE o.p.s., přičemž na jejich odměňování byl
získán finanční dar od společnosti RWE Transgas Net.
· v závěru roku 2009 získala ENERGIE o.p.s. opět na další 2 roky cenu od Sdružení českých spotřebitelů „Spokojený
zákazník Ústeckého kraje“, což je potvrzením dlouhodobé kvalitní práce chráněných dílen
Technický úsek
· za přispění Úřadu práce v Mostě se podařilo opravit sklady v přístavku levého křídla na dílnu a sklady údržby.
Vybavení dílny bylo realizováno z darů Rotary Klubů Most a Freiberg, společností KSK a.s. a Konta Bariéry.
· v průběhu roku 2009 pokračovala realizace energetických opatření, z nichž nejdůležitější byly oprava střechy pravého
křídla a spojovací budovy. Dále pak dokončení výměny oken v 2. a 3. poschodí pravého křídla
· za pomoci finančního příspěvku z Fondu hejtmanky ústeckého kraje byla provedena hydroizolace kolem objektu
ENERGIE o.p.s., čímž byl vyřešen problém s vlhkostí v přízemí budov.
· v technické části pravého křídla byla provedena výměna ležatých a svislých odpadů
· v kuchyni byla realizována výměna myčky nádobí a byla pořízena vodní lázeň k ohřívání jídel z důvodu navýšení
kapacity stravovaných osob od 1. 1. 2010.
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DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (DZR)
Cílová skupina:
· muži i ženy 19 – 64 let s dlouhodobým duševním onemocněním, kteří potřebují pravidelnou pomoc při zajištění
svých potřeb, kterou nelze poskytnout ve vlastním prostředí ani za pomoci rodiny
Kapacita: 32 lůžek (od 1.1.2010 došlo k navýšení kapacity na 40 lůžek)
DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (DOZP)
Cílová skupina:
· muži i ženy 19 – 64 let s lehkým či středním mentálním postižením, kteří potřebují pravidelnou pomoc při zajištění
svých potřeb, kterou nelze poskytnout ve vlastním prostředí ani za pomoci rodiny
Kapacita: 8 lůžek (od 1.1.2010 došlo k navýšení kapacity na 10 lůžek)
Poslání DZR a DOZP:
· poskytováním sociálních služeb zachovat, popřípadě zlepšit stávající soběstačnost, společenské návyky a
dovednosti, zajistit důstojný život, prosazovat a obhajovat práva uživatelů
Cíl DZR a DOZP:
· poskytování ubytování, stravování, sociální péče, využití volného času uživatelům, kteří v důsledku svého
mentálního postižení či chronického duševního onemocnění potřebují pravidelnou pomoc
Uživatelům DZR a DOZP nabízíme:
· ubytování v jednolůžkových pokojích, ve dvoulůžkových jen na žádost uživatelů (většinou páry)
· celodenní stravování
· pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
· služby spojené s ubytováním (úklid společných prostor, praní a žehlení, drobné opravy prádla..)
· individuální i skupinové aktivity

·
·
·
·

podporu přirozených sociálních vztahů a kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
pomoc s nákupy a další fakultativní služby
přístup k počítači s internetem

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY – ambulantní a pobytové
Cílová skupina:
· muži i ženy ve věku 19 – 64 let s lehkým či středním mentálním postižením nebo dlouhodobým duševním
onemocněním, kteří jsou v trvalé péči rodiny nebo svých blízkých
Kapacita: 15 osob pro ambulantní odlehčovací služby
Kapacita: 5 lůžek pro pobytové odlehčovací služby
Poslání Odlehčovacích služeb:
· usnadnění života rodinám trvale pečujícím o osoby s postižením
Cíl Odlehčovacích služeb:
· individuálním přístupem zachovat popřípadě zlepšit stávající soběstačnost uživatele a poskytnout pečující rodině
prostor na nezbytný odpočinek

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
Cílová skupina:
· osoby s lehkým mentálním postižením či dlouhodobým duševním onemocněním, které zvládají samostatné
bydlení, ale potřebují dohled. Jedná se o osoby, které dosud využívaly sociální služby DZR a DOZP ENERGIE
o.p.s., u kterých došlo ke zlepšení sociálních dovedností
Sociální služba chráněné bydlení se poskytuje v bytě o velikosti 1+kk, který je v nájmu od města Meziboří. Z uživatelů
sociálních služeb ENERGIE o.p.s. DZR a DOZP byla vytipována vhodná osoba, která se přestěhovala do chráněného bytu
a po nácviku si zajišťuje veškeré záležitosti související se samostatným bydlením (nákupy, platby, úklid, praní,, žehlení
prádla apod.). Na průběh pravidelně , v případě potřeby kdykoli, dohlíží pověřený pracovník ENERGIE o.p.s. (doprovodný
asistent).

Zásady poskytování sociálních služeb:
· respektování osobnosti a lidských práv
· vzájemná komunikace a tolerance
· důvěra mezi uživateli a zaměstnanci
· aktivizace uživatelů
· plánování služeb
· podpora individuality a nezávislosti uživatelů
· přizpůsobení sociálních služeb uživatelům
· spolupráce výboru uživatelů s vedením
· trpělivost
· profesionalita
· efektivita práce
· dodržování pravidel
· soustavné vzdělávání

Chráněné dílny

Cílová skupina:
 osoby se zdravotním postižením, které mají mimořádně omezenou možnost pracovního uplatnění
Chráněné dílny splňují podmínky § 76 Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a ENERGIE o.p.s. je dle § 81, odst. 2b
Zákona o zaměstnanosti oprávněna poskytovat potvrzení o tzv. náhradním plnění, které nahrazuje povinnost zaměstnávat
občany se zdravotním postižením.
Chráněná dílna kartonáž
Zaměstnanci zde dle zadání objednavatele ručně vyrábějí kancelářské a speciální knihařské výrobky, paspartují obrazy,
vážou knihy (př. sbírky zákonů), práce studentů, vyrábějí školní a dárkové předměty.

Chráněná dílna keramika – vazba suchých květin
Zaměstnanci zde i dle konkrétních požadavků zákazníků vyrábějí originální předměty točené na hrnčířském kruhu, stavěné
z plátů, dále uměleckou keramiku (plastiky a sošky), keramiku odlévanou do forem.
Aranžmá ze sušených květin je prováděno i v kombinaci keramika a proutí. Jedná se tedy o širokou škálu ozdobných a
dárkových předmětů od závěsných dekorací až po sezónní výrobky (velikonoce, vánoce apod.)
Chráněná šicí dílna
Chráněná šicí dílna vznikla na základě získání dlouhodobé smluvní zakázky s německým investorem.
Chráněná pracoviště
ENERGIE o.p.s. zaměstnává občany se zdravotním postižením na těchto pozicích:
· sociální pracovník
· mzdová účetní
· administrativní pracovník
· technik správy budov
· asistent ergoterapeuta
· doprovodná asistentka
· vrátná  uklízečka
· pradlena
· stravovatelka
· výdejce stravy  uklízečka
· umývač nádobí ve výdejně stravy
· pomocní dělníci
· zaměstnanci chráněných dílen
Vedlejší činnost
Ubytovna
Činnost ubytovny byla k 31.12.2009 ukončena, z důvodu navýšení kapacity u poskytovaných sociálních služeb DZR a
DOZP.

Hlavní úkoly roku 2010

Sociální úsek
· organizačně zvládnout navýšení kapacity DZR a DOZP o 10 osob
· zdokonalovat zpracování a naplňování Standardů kvality sociálních služeb
· zajistit předepsaná školení pro pracovnice sociálního úseku
· plnit požadavky vyplývající ze zapojení ENERGIE o.p.s. do Komunitního plánu Statutárního města Mostu
· zorganizovat letní ozdravný pobyt pro uživatele sociálních služeb ENERGIE o.p.s.

·
·
·
·
·

i nadále motivovat uživatele sociálních služeb ke kvalitnímu využití volného času – ergoterapie, muzikoterapie,
cyklistické výlety, turistika, plavání, koncerty atd.
v červenci 2010 úspěšně zahájit realizaci projektu ESF – Pracovně sociální aktivizace mentálně postižených a
dlouhodobě duševně nemocných
získat další chráněný byt v Meziboří, respektive pokusit se získat v Meziboří další vhodný objekt pro rozšíření kapacity
pobytových sociálních služeb ENERGIE o.p.s.
z prostředků Konta Bariéry zajistit pořízení běžeckého trenažeru pro zlepšení fyzické kondice uživatelů sociálních
služeb
zahájit spolupráci s psychoterapeutem s cílem zlepšit psychický stav uživatelů sociálních služeb

Úsek chráněných dílen
· plnit zakázky pro hlavní zákazníky v dílnách kartonáže, keramiky, šití a rozšiřovat zakázky montážních prací
· s pomocí vypsaných grantů zajistit zpracování katalogu výrobků chráněných dílen a dynamizaci internetových stránek
ENERGIE o.p.s.
· udržet zapojení uživatelů sociálních služeb do pracovní činnosti chráněných dílen
Technický úsek
· sledovat vyhlášené dotační programy na zateplení objektů a v případě vhodného programu podat žádost o dotaci na
již projektově připravenou akci „Zateplení spojovací budovy a pravého křídla ENERGIE o.p.s.“
· postupně realizovat opravy elektroinstalace v 1. a 2. nadzemním podlaží pravého křídla, v dílnách kartonáže a
keramiky
· pořízení nového užitkového vozu

Výčet položek

Výkaz zisku a ztráty

Název, sídlo, právní forma

podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.,
ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.

a předmět činnosti účetní jednotky

v plném rozsahu
ke dni 31.12.2009
(v tisících Kč)

ENERGIE, o.p.s.
Hornická 106
Meziboří

IČ
25034545

Činnosti
Číslo
řádku
A.

Náklady

1

I.

Spotřebované nákupy celkem

2

II.

III.

1. Spotřeba materiálu

3

2. Spotřeba energie

4

3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

5

4. Prodané zboží

6

Služby celkem
5. Opravy a udržování

8

6. Cestovné

9

7. Náklady na reprezentaci

10

8. Ostatní služby

11

Osobní náklady celkem
9. Mzdové náklady

IV.

V.

VI.

VII.

7

12
13

10. Zákonné sociální pojištění

14

11. Ostatní sociální pojištění

15

12. Zákonné sociální náklady

16

13. Ostatní sociální náklady

17

Daně a poplatky celkem

18

14. Daň silniční

19

15. Daň z nemovitostí

20

16. Ostatní daně a poplatky

21

Ostatní náklady celkem

22

17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

23

18. Ostatní pokuty a penále

24

19. Odpis nedobytné pohledávky

25

20. Úroky

26

21. Kursové ztráty

27

22. Dary

28

23. Manka a škody

29

24. Jiné ostatní náklady

30

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek
celkem

31

25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

32

26. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku

33

27. Prodané cenné papíry a podíly

34

28. Prodaný materiál

35

29. Tvorba rezerv

36

30. Tvorba opravných položek

37

Poskytnuté příspěvky celkem

38

31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

39

32. Poskytnuté příspěvky

40

hlavní

hospodářská

1

2

2868
1420
207
1241

141
1
22
118

2633
1473
8
1
1151
6590
5156
1416

37
25

18
16

16
88

2

86
213
213

6
6

12
66
52
14

VIII.

Daň z příjmů celkem

41

33. Dodatečné odvody daně z příjmů

42

Náklady celkem

12414

43

244

Činnosti
Číslo
řádku
B.

Výnosy

44

I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

45

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

1. Tržby za vlastní výrobky

46

2. Tržby z prodeje služeb

47

3. Tržby za prodané zboží

48

Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem

49

4. Změna stavu zásob nedokončené výroby

50

5. Změna stavu zásob polotovarů

51

6. Změna stavu zásob výrobků

52

7. Změna stavu zvířat

53

Aktivace celkem

hospodářská

1

2

4886
552
4334

284
284

21

21

54

8. Aktivace materiálu a zboží

55

9. Aktivace vnitroorganizačních služeb

56

10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

57

11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

58

Ostatní výnosy celkem

59

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

60

13. Ostatní pokuty a penále

61

14. Platby za odepsané pohledávky

62

15. Úroky

63

16. Kursové zisky

64

17. Zúčtování fondů

65

18. Jiné ostatní výnosy

66

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek
celkem

67

19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

68

20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

69

21. Tržby z prodeje materiálu

70

22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

71

23. Zúčtování rezerv

72

24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

73

25. Zúčtování opravných položek

74

Přijaté příspěvky celkem

75

26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

76

27. Přijaté příspěvky (dary)

77

28. Přijaté členské příspěvky

78

Provozní dotace celkem

79

29. Provozní dotace

80

Výnosy celkem

81

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

82

34. Daň z příjmů

83

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

84

Výčet položek

hlavní

Rozvaha (bilance)

100

36

64

453
453
9327
9327
14787
2373

284
40

2373

40

Název, sídlo, právní forma

podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.,
ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.

a předmět činnosti účetní jednotky

v plném rozsahu
ke dni 31.12.2009
(v tisících Kč)

ENERGIE, o.p.s.
Hornická 106
Meziboří

IČ
25034545

Číslo
řádku

AKTIVA
A. Dlouhodobý majetek celkem

Součet ř. 2+10+21+29

1

Součet ř. 3 až 9

2

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

3

2. Software

4

3. Ocenitelná práva

5

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

6

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

7

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

8

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

9

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

Součet ř. 11 až 20

10

1. Pozemky

11

2. Umělecká díla, předměty a sbírky

12

3. Stavby

13

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

14

5. Pěstitelské celky trvalých porostů

15

6. Základní stádo a tažná zvířata

16

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

17

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

18

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

19

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem

Součet ř. 22 až 28

15943
22

18597
22

22

22

23415
373

26182
373

20345
1125

23145
1201

1393

1363

179

100

7494

7607

22

22

21
22

2. Podíly v osobách pod podstatných vlivem

23

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

24

4. Půjčky organizačním složkám

25

5. Ostatní dlouhodobé půjčky

26

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

27

7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

28
Součet ř. 30 až 40

Stav k posled. dni
účetního období

20

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

Stav k prvnímu dni
účetního období

29

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

30

2. Oprávky k softwaru

31

3. Oprávky k ocenitelným právům

32

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

33

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

34

6. Oprávky ke stavbám

35

5040

5225

7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí

36

1039

997

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

37

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

38

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

39

1393

1363

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

40

Číslo
řádku
B. Krátkodobý majetek celkem

Součet ř. 42+52+72+81

41

Součet ř. 43 až 51

42

I. Zásoby celkem
1. Materiál na skladě

43

2 Materiál na cestě

44

3. Nedokončená výroba

45

4. Polotovary vlastní výroby

46

5. Výrobky

47

6. Zvířata

48

7. Zboží na skladě a v prodejnách

49

8. Zboží na cestě

50

9. Poskytnuté zálohy na zásoby
II. Pohledávky celkem

2. Směnky k inkasu

54

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

55

4. Poskytnuté provozní zálohy

56

5. Ostatní pohledávky

57

6. Pohledávky za zaměstnanci

58

7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného
zdravotního pojištění

60

9. Ostatní přímé daně

61

10. Daň z přidané hodnoty

62

11. Ostatní daně a poplatky

63

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

64
65

14. Pohledávky za účastníky sdružení

66

15. Pohledávky z pevných terminovaných operací

67

16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů

68

17. Jiné pohledávky

69

18. Dohadné účty aktivní

70

19. Opravná položka k pohledávkám

71
Součet ř. 73 až 80

72

1. Pokladna

73

2. Ceniny

74

3. Účty v bankách

75

4. Majetkové cenné papíry k obchodování

76

5. Dluhové cenné papíry k obchodování

77

6. Ostatní cenné papíry

78

7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

79

8. Peníze na cestě

80
Součet ř. 82 až 84

81

1. Náklady příštích období

82

2. Příjmy příštích období

83

3. Kursové rozdíly aktivní

84

AKTIVA CELKEM

ř. 1+41

I. Jmění celkem

85

Číslo
řádku

PASIVA
Vlastní zdroje celkem

8291
60
7

9183
89
15

53

74

995
535

964
564

38

38

422

362

7208
106

8109
43

7102

8066

28
28

21
21

24234

27780

59

8. Daň z příjmů

13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů
územních samosprávných celků

A.

52
53

IV. Jiná aktiva celkem

Stav k posled. dni
účetního období

51
Součet ř. 53 až 71

1. Odběratelé

III. Krátkodobý finanční majetek celkem

Stav k prvnímu dni
účetního období

Součet ř. 87 + 91

86

Součet ř. 88 až 90

87

Stav k prvnímu dni
účetního období

23269
21370

Stav k posled. dni
účetního období

26783
24370

1. Vlastní jmění

88

2. Fondy

89

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

90

II. Výsledek hospodaření celkem

B.

Součet ř. 92 až 94

91

1. Účet výsledku hospodaření

92

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

93

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

94

Cizí zdroje celkem

Součet ř. 96+98+106+130

95

ř. 97

96

I. Rezervy celkem
1. Rezervy

20322
4048

1899

2413
2413

1899
965

997

965
343

970
261

20

64

369

353

143

147

9

9

9

56

72

80

97

II. Dlouhodobé závazky celkem

Součet ř. 99 až 105

1. Dlouhodobé bankovní úvěry

98
99

2. Emitované dluhopisy

100

3. Závazky z pronájmu

101

4. Přijaté dlouhodobé zálohy

102

5. Dlouhodobé směnky k úhradě

103

6. Dohadné účty pasivní

104

7. Ostatní dlouhodobé závazky

105

III. Krátkodobé závazky celkem

Součet ř. 107 až 129

106

1. Dodavatelé

107

2. Směnky k úhradě

108

3. Přijaté zálohy

109

4. Ostatní závazky

110

5. Zaměstnanci

111

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům

112

7. Závazky k institucím sociálního zabezpeční a veřejného
zdravotního pojištění

113

8. Daň z příjmů

114

9. Ostatní přímé daně

115

10. Daň z přidané hodnoty

116

11. Ostatní daně a poplatky

117

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

118

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných
celků

119

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

120

15. Závazky k účastníkům sdružení

121

16. Závazky z pevných termínových operací

122

17. Jiné závazky

123

18. Krátkodobé bankovní úvěry

124

19. Eskontní úvěry

125

20. Emitované krátkodobé dluhopisy

126

21. Vlastní dluhopisy

127

22. Dohadné účty pasivní

128

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

129

IV. Jiná pasiva celkem

Součet ř. 131 až 133

131

2. Výnosy příštích období

132

3. Kursové rozdíly pasivní

27
27

130

1. Výdaje příštích období

PASIVA CELKEM

19790
1580

133

ř. 86 + 95

134

Př íloha účetní závěr ky k 31.12.2009

24234

27780

Obecné údaje
POPIS ÚČETNÍ J EDNOTKY:
Název:
ENERGIE, o.p.s.
Sídlo:
Meziboří, Hornická 106
Právní forma: obecně prospěšná společnost

Druh obecně prospěšných služeb:
1) Provozování chráněných dílen:
 chráněná dílna kartonáž – výroba kancelářských potřeb (pořadače, šanony apod.),
výroba paspart, oprava a vazba knih
 keramika a vazba suchých květin – výroba dekorativních předmětů z keramiky a
suchých květin
 šicí dílna – jednoduché šicí úkony
2) Sociální služby pro mentálně a zdravotně postižené občany, kterými jsou:
 Domov pro osoby se zdravotním postižením – pro osoby mentálně postižené
 Domov se zvláštním režimem – pro osoby chronicky duševně nemocné
Cílová skupina uživatelů: muži i ženy 1964 let s dlouhodobým duševním onemocněním nebo
mentálním postižením, kteří se v důsledku své nemoci ocitli v nepříznivé životní situaci, kterou nejsou
schopni řešit a překonat ve vlastním prostředí ani za pomoci rodiny a potřebují pravidelnou pomoc při
zajištění svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost.
 Odlehčovací služby – ergoterapie, muzikoterapie, relaxační aktivity
Cílová skupina uživatelů: muži i ženy 1964 let s dlouhodobým duševním onemocněním nebo
mentálním postižením, kteří jsou v trvalé péči rodiny nebo svých blízkých. Cílem služby je
poskytnout pečující rodině prostor na nezbytný odpočinek.
Služba je poskytována ve formě ambulantní – denní docházení
a pobytové – krátkodobé pobyty při potřebě pečující
rodiny.
 Chráněné bydlení – pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby s mentálním
postižením, kteří se v důsledku své nemoci ocitli v nepříznivé životní situaci. Cílová skupina
uživatelů: muži i ženy 1964 let.
Klientům všech sociálních služeb je poskytováno bezplatné sociální poradenství.
Doplňková činnost:
 ubytovací služby v režimu živností volných
 výchova a vzdělávání v rekvalifikačních kurzech v režimu živností volných
 nájem a pronájem nebytových prostor
2

Datum vzniku:

23. března 1998

Zakladatelé:
Ústav sociální péče Litvínov – Janov, příspěvková organizace
Litvínov.Janov, Zátiší 177, PSČ 435 42, IČ 498 72 541

Základní škola speciální, základní škola praktická a Praktická škola, Most, příspěvková organizace,
Most, Jana Palacha 1534, PSČ 434 01, IČ 631 25 382
InterDACT Most, s.r.o.
Most, Dělnická 21, PSČ 434 80, IČ 482 66 256
Ilona Machová, dat.nar. 3.4.1949
Litvínov, Chudeřínská 147
Gerd Einert, dat.nar. 17.12.1943
trvale bytem: Tchaikowskistrasse 29, 09599 Freiberg, Spolková republika Německo
Undine Heinrich, dat. nar. 18.12.1958
trvale bytem: Bahnsteig 2, 09636 Langenau, Spolková republika Německo
Helmut Karasek, dat.nar. 23.8.1955
trvale bytem: Frieberg Strasse 128a, 09575 Eppendorf, Spolková republika Německo
Bernd Schneider, dat.nar. 19.9.1944
trvale bytem: Chemnitzer Strasse 109, 09599 Freiberg, Spolková republika Německo

J ména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů za období 1.1.200931.12.2009
Správní rada:
Předseda:
Zmocněnec správní rady:
Členové:

Dozor čí rada:
Předseda:
Členové:

Ilona Machová
Mgr. Hana Slapničková
Helmut Karasek
Ing. Dagmar Prošková
Mgr. Milan Šťovíček
Miroslav Huml

Mgr. Vlasta Králíčková
Petr Mrvík
Jitka Bočková
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Údaje o zaměstnancích:
Průměrný počet zaměstnanců: 41
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 37,26
přepočtený počet postižených zaměstnanců: 20,52
Procento zaměstnaných osob se zdravotním postižením: 55,07
Výše osobních nákladů, které byly vynaloženy na zaměstnance (v tis.Kč): 6 657
 z toho v hlavní činnosti: 6 591

Průměrný

Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění, jak v peněžní, tak v naturální formě
akcionářům, společníkům, družstevníkům a členům statutárních dozor čích a řídích orgánů

(management, ředitelé, náměstci, vedoucí organizačních složek podniku) včetně bývalých členů těchto
orgánů v úhrnné výši odděleně za jednotlivé kategorie osob:
Nebyly poskytovány.

Infor mace o použitých účetních metodách,
Obecných účetních zásadách a způsobech oceňování
Obsah položek účetní závěr ky odpovídá skutečnému stavu, který je zobrazen v souladu s účetními
metodami podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhlášky č. 504/2002 Sb. a Českými účetními
standardy.
Způsob ocenění
a) zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii
Zásoby nakupované se oceňují pořizovacími cenami. Pořizovací cenou se v tomto případě rozumí
cena, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny, to znamená včetně nákladů s jejich pořízením
souvisejících (např. doprava, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě).
b) hmotného a nehmotného investičního majetku vytvořeného vlastní činností
Vlastní činností není investiční majetek vytvářen.
c) cenných papírů a majetkových účastí
Společnost nevlastní cenné papíry ani majetkové účasti.
d) příchovků a přírůstků zvířat
Nevyskytuje se.

Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízené v pr ůběhu
účetního období:
Nebyla použita.

4
Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, kter é se obvykle zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných
zásob a druhy nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů:
Poštovné, náklady na přepravu.

Podstatné změny způsobu oceňování, postupu odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu
účetnímu období s uvedením důvodů těchto změn a vyčíslením peněžních částek těchto změn
ovlivňujících výši majetku, závazků a hospodář ského výsledku, pokud je možno je reálně stanovit:
V roce 2009 takovéto změny nenastaly.

Způsob stanovení opravných položek k majetku, s uvedením zdroje informací pro stanovení opravných
položek:
Opravné položky k zásobám budou tvořeny v případech, kdy ocenění v účetnictví převýší významně tržní
hodnotu příslušných zásob.
Opravné položky k pohledávkám budou tvořeny k pohledávkám po splatnosti, a to ve výši, ve které lze dle
analýzy platební schopnosti zákazníků předpokládat, že nebudou uhrazeny.
Opravné položky k finančním investicím a krátkodobému finančnímu majetku budou tvořeny ve výši rozdílu
mezi jejich tržní cenou a účetní hodnotou, pokud bude účetní hodnota významně vyšší než tržní ocenění. Tržní
cenou se rozumí cena dosažená na veřejném kapitálovém trhu k poslednímu pracovnímu dni účetního období,
případně ceny stanovené odborným znalcem.

Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody při stanovení
účetních odpisů:
Dle rozhodnutí účetní jednotky byly původně účetní odpisy stanovovány dle zákona o daních z příjmů.
V souvislosti s novelou zákona o účetnictví byly u hmotného majetku pořízeného od roku 2004 již účetní
odpisy vypočteny na základě podílu pořizovací ceny a předpokládané doby použitelnosti majetku v měsících.

Způsob uplatnění při př epočtu údajů v cizích měnách na českou měnu (uplatnění směnných kur zů
vyhlašovaných Českou národní bankou, jak běžných či stálých kur zů s uvedením ter mínů jejich změn):
V roce 2009 byl v devizové pokladně pro drobné příjmy a výdaje společnosti používán při každém pohybu
v pokladně a při účtování aktuální kurz vyhlášený Českou národní bankou pro den, kdy k pohybu došlo.

5

Doplňující údaje k r ozvaze a výkazu zisků a ztr át
Počet a nominální hodnota investičních majetkových cenných papírů a majetkových účastí v tuzemsku a
v zahraničí podle jednotlivých druhů cenných papírů a emitentů a přehled o finančních výnosech
plynoucích z vlastnictví těchto cenných papírů a účastí:
Společnost investiční cenné papíry ani majetkové účasti nevlastní.

Nejvýznamnější tituly pro zvýšení nebo snížení vlastního jmění:
Vlastní jmění bylo navýšeno o:
 technické zhodnocení budovy – Hydroizolace kolem objektu ENERGIE o.p.s.
1 100 000, Kč hrazeno z investiční dotace z fondu hejtmana Ústeckého kraje
1 485 916,63 Kč hrazeno z vlastních zdrojů společnosti
 technické zhodnocení budovy – Zateplení budovy přízemí vlevo
214 000, Kč hrazeno z vlastních zdrojů společnosti
 vybavení chráněné dílny kartonáž
44 620, Kč řezačka stohová – hrazeno z daru Clubu Rotary
50 694, Kč zlatící stroj – hrazeno z daru Clubu Rotary
 vybavení výdejny stravy
49 968,10 Kč myčka nádobí – hrazeno z vlastních zdrojů

Vlastní jmění se v roce 2009 snížilo o odpisy příslušející k technickému zhodnocení budovy hrazenému v roce
2004 z projektu PHARE a vyřazení myčky na nádobí FAGOR, která byla
již odepsána a vyřazena. Pořizovací cena myčky 60 001, Kč.

Způsob úhrady ztráty předcházejícího účetního období:
Zisk předcházejícího období byl převeden do rezervního fondu.

Pohledávky po splatnosti:
311100 Odběratelé
Pohledávky nad 1 rok:
Pohledávky nad 180 dnů:
Pohledávky nad 90 dnů:
Pohledávky do 90 dní po lhůtě splatnosti:
311200 Tr žby za hotové – ubytování
Pohledávky nad 180 dnů:
Pohledávky nad 90 dnů:
311300 Tr žby za hotové – stacionář, ergo
Pohledávky nad 1 rok:

Zůstatek
37.393, Kč
31.064, Kč
22.947, Kč
69.808, Kč

161.212, Kč

Zůstatek
10.320, Kč
2.064, Kč

12.384, Kč

Zůstatek
27.556,50 Kč

27.556,50 Kč
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Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem, např. ručením jiného subjektu,
s uvedením povahy a for my tohoto zajištění pro případ jejího nesplacení:
Nejsou.
Závazky po splatnosti:
Nejsou.
Závazky kryté podle zástavního práva s uvedením povahy a formy jeho zajištění pro případ jejich
nesplacení:
Nejsou.
Závazky (peněžní i nepeněžní) nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze:
Na základě zprávy z kontroly čj. 100012/09/206980507266 a čj. 85577/09/206980507266, které byly
projednány dne 3.11.2009 protokolem o ústním jednání čj. 107557/09/206980507266 byly dne 4.11.2009
společnosti vyměřeny Finančním úřadem v Mostě platební výměry
č. 41/2009
na částku 3 149 000, Kč
(čj. 107705/09/206980507266)
42/2009
na částku 1 314 825, Kč
(čj. 107707/09/206980507266)
43/2009
na částku
422 089, Kč
(čj. 108401/09206980507266)
za porušení rozpočtové kázně a platební výměry na penále za porušení rozpočtové kázně za období od
1.1.2004, 1.7.2004 a 1.1.2005 do 3.11.2009
č. 26/2009
na částku 3 149 000, Kč
(čj. 108312/09/206980507266)
27/2009
na částku 1 314 825, Kč
(čj. 108313/09/206980507266)
28/2009
na částku
422 089, Kč
(čj. 108402/09206980507266).
Dne 13.11.2009 podala společnost na Finanční úřad v Mostě „Žádost o posečkání platby odvodu a penále“ a
současně podala 13.11.2009 „Žádost o prominutí odvodu a penále“ s odůvodněním na nezkušenost a
neodbornost bývalých pracovnic zodpovědných za účetnictví dotací MPSV v letech 2003 a 2004 a
s poukázáním na to, že účel poskytnutých prostředků byl splněn, ale bohužel došlo k administrativním chybám
v účtování dotací.
Dne 2.12.2009 vydal Finanční úřad v Mostě pod čj. 113069/09206980507266 Rozhodnutí o posečkání daně a
příslušenství daně do 30.6.2010.
Dne 3.12.2009 vystavil Finanční úřad v Mostě pod čj. 115051/09/206980507266 Uvědomění odesílatele o
postoupení písemnosti (žádost o prominutí odvodu a penále) Finančnímu ředitelství v Ústí nad Labem.
Protože společnost předpokládala prominutí odvodu a penále a podat daňové přiznání za rok 2009 jí ukládá
zákon nejpozději k 30.6.2010, rozhodla se, že vyčká až do vydání Rozhodnutí o prominutí odvodu a penále.
Dne 9.4.2010 vydalo Ministerstvo financí Rozhodnutí prominutí odvodu a penále
Čj. 43/100 200/2009  434 na částky ve výši 3 149 000, Kč
3 149 000, Kč
1 314 825, Kč
1 314 825, Kč
čj. 43/28 808/2010 – 434 na částky ve výši
422 089, Kč
422 089, Kč.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nebylo o těchto závazcích účtováno.
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J ednotlivé zákonné a ostatní (účetní) rezervy odděleně za jejich tvorbu a čerpání s uvedením počátečního
stavu příslušné rezervy na začátku účetního období:
Rezervy nebyly tvořeny.
Veškeré výnosy z běžné činnosti byly dosaženy v tuzemsku.

ROZDĚLENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ PODLE ČINNOSTÍ:
Údaje jsou uvedené v tis. Kč

Hlavní činnost
Spotřeba materiálu
1 420
Spotřeba energie
207
Spotřeba ostat.dodávek (teplo,voda) 1 241
Služby
2 634
Osobní náklady
6 591
Daně a poplatky
16
Ostatní náklady
92
Odpisy majetku
213
NÁKLADY celkem
12 414

Tržby za vlastní výrobky
552
Tržby z prodeje služeb
4 334
Změna stavu vnitroorganizač.zásob
21
Ostatní výnosy
100
Přijaté příspěvky (dary)
453
Provozní dotace
9 327
VÝNOSY CELKEM
14 787

HV PO ZDANĚNÍ

2 373

vedlejší činnost
1
22
118
37
66



244

CELKEM
1 421
229
1 359
2 671
6 657
16
92
213
12 658


284




284

552
4 618
21
100
453
9 327
15 071

40

2 413

V Meziboří, 12.5.2010

Vypracovala: Irena Prášilová
ekonom

Schválil: Ing. Milan Konečný
ředitel společnosti

Fotogalerie

Den plný sportu Meziboří 23.9.2009

Setkání s uživateli ÚSP Nová Ves v Horách

Ergoterapeutická dílna

Zaměstnávání uživatelů sociálních služeb v ENERGII o.p.s.

Chráněná dílna Keramika

Šicí a kompletační práce

Kompletace úchytů

