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,,Člověk s posiižením má stejné potřeby jako zdravý člověk. První z nich ie být uznán a milován takový,
jaký
Sestía Michele Pascale Duriezová

je."

EsláníENEBCilEoo,§.
posláním organizace je poshnovat obecně prospěšné služby mentálně a zdravotně postiženým
obČanŮm. Podporovat 1ejich integraci do běžnéhoživota zdravé spolďnosti, posilovat samostatnost a
pomáhat jim při uspokojování sociáIních potřeb.

Cíle ENERG|E o.o.s.
Cílem ENERGlE 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 postiženéznev,ýhodnění těchto
jedinců na trhu práce

H!§lúLe
1997

23.3. 1998
červen 1999
2000

- založeníspolečnosti ENEHG|E o,p,s, se sídlem v Lilvínové - Janově
- zapsání společnosti do rejstříku obecně prospěšných společnostívedeným Kra|stdm
soudem v ustí nad Labem
přesídlení společnosti do Větších prostor b]í/,ýalého internátu v Meziboří
- zahájení činnosti stacionáře pío mentálně postiženéa duševně nemocné a olevření
-

chráněné dílny kartonáž

2001

- zahájení činnosti chráněné

dílny keramika

- otevření ergoterapeutické dílny (později přejmenována na aktivizační dí|nu)
září2Cf,2
červenec 2003 - otevření chráněné šicídílny
- zahájení rekonstrukce levého křildla objektu společnosii za finančnípodpory Phare
říjen 2003
2000, Kerá byla dokončena v lcvětnu 2004 - zuýšení kapacity stacionáře
listopad 2005
zahá|ení realizace projektu Phaíe 2003 RLZ s názvem Vzdělávánídlouhodobě
nezaměstnaných a osob s nízkou kvaliíikací.Projek byl dokončen v srpnu 2006.
- zprovoznění nového patra stacionáře - naqišeníkapacilyo 10 míst
září 2006
- registrace sociálních služeb Domov se zvláštním režimem, Domov pro osoby se
2007
zdravotním postižením a Odlehčovacíslužby dle zákona o sociálních službách
únor 2007
zahďpní realizace projektu v programu SROP s názvem Podpora začleněnímentálně

říjen 2009

prosinec 2009

2010

1.1,20í 1

2012

handicapovaných a chronicky duševně nemocných osob do společnosti. Projekt byl
ukončen v únoru 2008.
- registrace sociální služby Chráněné bydlení- individuální
- ukončení provozu ubytovny, navýšení kapacity pro sociální služby o 11 míst
- zlnýšeníkapacity služby Chráněné bydlení - individuální - 2 nové byty
- zahájení realizace projektu z ESF OPLZ s názvem Pracovně sociální aktivizace
mentálně postižených a dlouhodobě duševně nemocných, ProjeK byl ukončen
V prosinci 20,12,

transíormace sociálních služeb Domov se zvláštním režimem a Domov pro osoby se
zdravotním postižením na socjální službu Chráněné bydlení - skupinové
- rozšířeníslužby Chráněné bydlení- individuální - zakoupení rodinného domku na

-

Markově kopci a bytu 1+3 v Okružníulici v Meziboří
zakoupenídruhé části rodinného dvojdomku na Markové kopci v Meziboří
- zakoupení bytu 1+'l v Hornické ulici v Meziboří
-zakoupení2 bytú 1+1 vul.J.A. Komenskéhov Meziboří

2013
2015
2016

-

zhodnoeenuoku2zu
sociální úsek
průběžně byly plněny požadavky Statutárního města Mostu a města Litvínova vyplývajícíze
zapojení ENERGIE o,p.s. do Komunitních plánů těchto měst

zajišťovaly se základní činnosti vyplývajícízPověření kposkytování sociálních služeb
vydaného Ústeclgim knjem
a

kapacita sociální služby Chráněné bydlení byla naplněna

kapacita sociální služby Odlehčovacíslužby nebyla naplněna, uživatelé se však pravidelně
siřídali a byla tak uspokoiena poptávka po službě ze strany pečujicíchrodin

zapojení zaměstnanců Magistrátu měsia Mostu do aktivit

v

ENERG|l o.p.s.

v rámci

dobrovolnického dne

Úsek chráněných dílen

.
.

personální obsazení vchráněných dílnách bylo stabilní a byl zajištěn dostatek zakázek pro
jednotlivé dílny

ENEBGIE o.p.s. plnila inadále podmínky vyplývajícízuzauíerré dohody sÚřadem práce o
uznání zaměstnavatele na chráněném trhu práce

Technichý úsek

r zajištěn nový osobní auiomobil DACIA DOKKER z projekiu AUTO POMÁHÁ
. opravaWc akoupelny naLl, L2 a L3
r oprava kuchyňky na L2
. oprava bytu P, Holého čp. 264, Meziboří včetně vybavení no{m nábytkem
. rl,ýměna ventilů u hydrantů na levé straně budovy
. oprava bytu na L1 vcetně vybavení novým nábytkem
. oprava vánice
r zahájena oprava kuchyňky P1
r zahájena oprava schodiště na pravé a levé straně budovy včetně chodby v přízemí
o pokačování v malování pokojů a spolďných prostor chráněného bydlení skupinového vóetně
výměny koberců a nábytku

sociální službv
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ- skupinové a individuální
Cílová skupina Chráněné bydlení skupinové:
osoby s lehkým, středním mentálním postižením či dlouhodobým duševním onemocněním ve
věku od 19 do 64 let, které potřebují dohled jiné íyzickéosoby

.

Kapacita: 49 osob

Cílová skupina Chráněné bydlení individuální:
osoby s lehlgím, středním mentálním postižením či dlouhodobým duševním onemocněním ve
,l9
věku od
do 64 let, Keré nejprve Využívaly Chráněné bydlení na adrese Hornická 106, 43513
Meziboří a u Keryích došlo ke zlepšenísociálních dovedností do té míry, že zvládaií individuální
chráněné bydlení

.

Kapacita: 12 osob

Služba není určena imobilním osobám, agresivním osobám, osobám závislým na návykonich látkách,
osobám s projevy narušujícími kolektivní soužití, osobám nesamostatným v základních sebeobsIužných
činnostech, osobám, které se neorientujív prostoru, čase a vlastní osobou.
Posláním sociální službv Chráněné bvdlení je vytvoření životníhozázemí každémuuživaieli tak, aby
mohl v co největší míře žítpodle vlastních představ.
Cílem sociá|ní službv Chráněné bvdlení je umožnit uživateli, aby se v co neivětšímrozsahu zapojil do
běžnéhoživota společnosti.
popis službv

Chráněné bydlení (skupinové chráněné bydlení) * Hornická 'l06, 435 13 Meziboří
ubytování v jednolůžkovýchpoko|ích (pouze na žádost uživatele /paňnerské dvojice/

.
- pokoj
dvoulůžkový) nebo v bytě L,l
. celodenní stravování (možnost dietního stravování), podmínky pro samostatnou přípravu jídla
. služby spojené s ubytováním (praní, žehleníprádla, drobné opraily prádla), podmínky pro
samostatnou péčio prádlo
. individuální a skupinové akivity (aktivizačníčinnosti - zaměstnávání a dalšívzdělávání
uživatelů)
. sociálně terapeutické činnosti (aktivizačn dílna, hudební klub)
. podpora přirozených sociálních vztahů a kontakt s přirozeným prostředím (podpora rodinných
vazeb, výlety)
. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
. pomoc s nákupy, internet
o přítomnost pracovnice sociální péče24 hodin denně
í

Chráněné byty (individuální chráněné bydlení) - byty a domy v v Meziboří
byty o velikosti 1+1, 1+2, 1+3 a rodinný dům o velikosti 1+4, 1+3

.

stravování (samostatně nebo na adrese Hornická 106,435 ,l3 Meziboří)
nácvik dovedností spojených se zajištěním chodu domácnosti
pomoc s Úklidem

aktivizačníčinnosti (zaměstnávání a dalšívzdělávání uživateIů)
pomoc s vyřizováním osobních záležitostí
pomoc a dohled asistentky v chráněných bytech

P,osM9yáni sqciální službv Chráněné bvdlení ve společnosti ENEHG|E o.o.s.wchází ztěchto

obecných zásad:

o
l.

a

a

podpora samostatnosti a soběstačnosti, vyrovnávání příležitostí(např. v oblasti práce,
bydlení,
společenských vztahů, trávení volného času atd.)
podpora individuality uživatelů
respektováníosobnosti a lidských práV uživatelůa obha,ioba jejich práv
vzájemná rovnocenná komunikace a tolerance mezi uživateli a zaměstnanci

přizpůsobení sociální služby uživatelům

oDLEHČoVAcíSLUŽBY - ambulantnía pobytové
Cílová skupina:

.

muži a ženy ve věku

od,l9 do 64 let slehkým či středním mentá|ním postižením nebo
dlouhodobým duševním onemocněním, kleříjsou v twalé peči rodiny nebo sr{ch blízkých

Kapacita: 1 5 osob pro ambulantní odlehčovacíslužby
Kapacita: 3 lůžkapro pobytové odlehčovacíslužby
Posláním sociální službv Odlehčovacíslužbv ie usnadnění života rodinám trvale pďujícím o osoby

s postižením.

CÍlem sociální službv Odlehčovací službv je poskytnout pečujícírodině prostor na nezbytný odpočinek.

Služba není určena imobilním osobám, agresivním osobám, osobám závislým na návykoyých láikáú,
osobám s projevy narušujícímikoleKivní soužití, osobám nesamostatným v základních sebeobslužných
činnostech, osobám, které se neorientují v prostoru, čase a vlastní osobou.
Poskvtování sociální službv Odlehčovací službv ve soolečnosti ENERGIE o.p.s. wchází ztěchto
obecnÝch zásad:

.
.
.

podpora samostatnosti a soběstačnosti
podpora individualily uživatelů

přizpůsobenísociálníslužbyuživatelům

chráněné dílnv
Cílová skupina:
osoby se zdravolním postižením, keré mají mimořádně omezenou možnost pracovního uplatnění

.

Chráněné dílny splňují podmínky § 76 ákona o zaměstnanosti č. 435/20M Sb, a ENERG|E o,p.s. je
dle § 81, odst. 2b zákona o zaměstnanosti oprávněna poslrytovat potvrzení o izv, náhradním plnění,

Keré nahrazuje povinnost zaměstnáVat občany se zdravotním po§tižením.

chláněná dílna kartonáž a kompletace
Výroba předměiů z kartonu a činnosti s tím souvisejícía montážní, kompletační práce,

chráněná dílna keramilo - vazba suchÝch květin
Výroba dárkové keramiky a sezónních aranží.
chráněná šlcídílna
Jednoduché šicípráce (přidržovacípásky, vlaiky, dárkové předměiy apod.).

chráněná pracoviště

ENERG|E o,p.s. zaměstnává občany se zdravotním postižením na těchto pozicích:

o vedoucí sociálního úseku
o mzdová účetní-personalistka
o ekonom
o pomocná účetní
. asistentakivizačníhopracovníka
o doprovodný asistent
o pracovník sociální péče
o uklízečka
o pradlena - váná
o pradlena-uklízečka-výdejcestravy
. stravovatelka
. uklízečka-uýdejcestravy
o pomocná síla v kuchyni
o váný - pomocný dělník
o pomocný dělník v údžbě
o dělník v chráněné dílně - kartonáž a kompletace
e délníkv chráněné dílně - šití
o dělník v chráněné dílně - keramika

Hlavní úkolv roku 2020

sociální úsek

.
l

.
.
.

nadále plnit úkoly vyplývajícíENERG|| o.p.s. ze zapojení do Komunitního plánování měst Mostu
a Litvínova
plnit základní činnosti vyp|ývajícíz pověření k poskytování sociálních služeb vydaného

Krajským úřadem v Ústí nad Labem pro rok 2019

-

2021

zaiistit plnou kapacitu sociálních služeb

zvyšovat kvalitu posllytovaných sociálních služeb
znovuobnovit spolupráci s potravinovou bankou v rámci poslqltování potravin pro
uživatele s nízhými příjmy

Úsek chráněných dflen

.
.

zaiistit dostatek zakázek pro chráněné dílny
udržet optimální personální obsazení chráněných dílen

Technichý úsek

o oprava kuchyňky na L1 a L3
. dokončeníopravy kuchyňky P1
. dokončeníopravy chodby v přízemí a schodiště na pravé a levé straně budovy
. oprava bytu v ulici Hornická čp,203 Meziboří
o vytvoření lT koutku pro uživatele (dar UN|TED ENERGY)
. oprava kuřáren Včetně Výměny oken s automatickým větrákem
. oprava parapetů v celé budově ENERG|E
. oprava wc v přízemí
. oprava Ventilů u hydrantů na pravé straně budovy
. pbkačovánív |r,la-touáni poxolů a qýměně nábytku, koberců v chráněném bydlení
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ZPRAVA AUDITORA
o ověření způ§obu zaúčtovánía použitídotace poskytnuté

z programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém

Přiiemce

dotace:

ENERGIE

kraji na rok 2019

o.p.s.

Homická 106. 435 13 Meziboři

Ičo:

25034545

žádosti:

ČíSlo

Pl201gl1,35}

Číslosmlouw:

19/SML0282/SoPD/SV

Doba trvání:

1.1.2019 - 31.12.2019

Auditor:

Ing. Dagmar Švecová

evidenčníěíslo auditora

1

183

Sadová 275, 431 56 Mašt'ov

přiiemce zpráw
Taío zpráva auditora zachycuje výsledky auditu použitía za,íčtovánidotace Ze Státního
rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb a oblasti poskytování sociálních služeb,
poskytnuté příjemci na zr&ladě Smlour.y o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu

sociálních služeb v roce 2019. Určena je především poskytovateli dotace, kteťým je
Ústecký krai.

předmět ověření
Předmětem ověření bylo použití a zaúčtováníprostředků poskytnutých na základě výše
uvedené Smlouvy.

Audit byl zaměřen zejména na sledování, zda:

a)

prostředky dotace byly použity výhradně k úěelovému financová,ní projektu
uvedeného ve smlouvě

b)

čerpaníprostředků bylo řádně vedeno a sledováno odděleně v úěetni evidenci
příjemce v souladu se zákonem o účetnictví

c)

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

d) prostředky

dotace nebyly použity na pohoštění a dary, na odměny statutámích

orgánů, na ělenské příspěvky v institucich/asociacich, na splátky půjěek a
dluhů, leasingovó splátky, na odpisy majetku, na tvorbu kapitálového jmění
(zisku), na l"ýdaje spojené se zahraničnímicestami, na qýzkum a qívoj, na
rekondíčnía rekreační pobyty, na slravné, jízdné(mimo cestovních náhrad), na
provedení účetníhoauditu, na pokuty, sankce a na nespecifikované výdaje

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

t)

poskytnuté prosředky byly vyčerpány do 31.12.2019

odpovědnost ověřované osoby

je odpovědný za dokumentaci předanou auditorovi
k ověření skutečností uvedených výše, z hlediska její úplnosti a věcné správnosti,
Statutárni orgá,,rr je zátoveň odpově dný za zajišténítakového vnitřního kontrolního
systému, ktery v přiměřené míře zajišt'uje, že výše předkládaná dokumentace
Statutarní orgán přijemce dotace

neobsahuje ýznamné (materiáIní) nesprávnosti způsobenépodvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Našíodpovědností je vy,j ádřit na základě našeho ověření závěr k r4y'še uvedenému
předmětu ověření. Ověřeni bylo provedeno v souladu se zákonem o auditorech a
Mezinárodními standardy pro ověřovací 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 qýše v předmětu ověření, a proto naše ověření zahmuje v,ýběroúm

způsobem provedené ověření důkazníchinformací uvedených výše v předmětu
ověřeni.

Výběr postupů závtsi

la

úsudku auditora, zahmujicím i vyhodnocení rizik qýznamné

(materiální) nespíávnosti údajůposkytnu!ých příjemcem dotace způsobené podvodem
nebo chybou.

Domníváme se, že důkazníinťormace, které jsme získali, poskytují dostatečný a
vhodný zráklad pro lyjádŤení našeho závěru,

Závěr
Auditem bylo zjištěno, že příjemci byla poskytnuta dotace v celkové výši 5.897,500,-

Kč s následujícím určenim:

Kč
747 .500,- Kč

5.150.000,-

Chráněné bydlení

Odlehčovací služby

Ověřováním bylo zjištěno, že dotace byla ěeryana v souladu se zásadami uvedenými
ve Smlouvě, O čerpánía

lžiíídoíace byla

vedena samostatná účetníevidence odděleně

od běžnéhoúčetnictví,

Veškeré výdaje vykazované v rámci čerpáníposkytnuté dotace splňuj í podmínky
uvedené ve Smlouvě, výdaje jsou doloženy účetnimidoklady se všemi předepsanými
náležitostmi, origináy byly prověřeny ajsou uloženy v sídle přijemce, zaúětování bylo
provedeno v souladu s platn;ými účetnímipředpisy.

Dle předloženého vyúětovárrí dotace byla dotace plně \Tčerpána.

Na základě

v,ýsledků použitých auditorslcých procedur jsem nezjistila žádnou

naznačovala jakékoliv nesrovnalosti při čerprinídotace.
Domnívám se, že provedený audit dává přiměŤený základ pro stanovisko, že
předložené lryúčtovanívynaložených finaněních prostředků k 31.12.2019 je správné a
skutečnost, která

by

úplné.

Ing, Dagmar Švecová

auditorka

V Mostě dne

8. června 2020
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ZPRAVA NEZAVISLEIIO AUDITORA
Příjemcel

ENERGID, o,p.s.

Hornická

106

435 13 Meziboři

IČ 250 34 54

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

k 31 .12.2019, výkazu zisku a ztíáíyza rok končící31 .12.201.9 a přílohy této úěetni
závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetníchmetod a další
r,ysvětlující inťormace. Údaje o Spoleěnosti jsou uvedeny v části 1 přílohy této účetní
závérky.

Podle našeho názoru účetnízávěrka podává věmý a poctivý obraz aktiv a pasiv
společnosti ENERGIE o.p.s. k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího
hospodaření za rok končící31.12.2019 v souladu s českými účetnímipředpisy.

Základ pro lýrok
Audit jsme provedli v souladu se ziikonem o auditorech a standardy Komory auditoru
Českérepubliky pro audit, kter,ými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA),
případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost
stanovená těmito předpisy je podrobněj

V souladu

i

popsána v oddílu Odpovědnost auditora za

Etickým kodexem přijatým
Komorou auditorťr Českérepubliky jsme na Společnosti nezávisli a splnili jsme i další
etické povinnosti ryplývajícíz uvedených předpisů. Domníviáme se, že důkuní
informace, které jsme shromáždili, poskytují dostateěný a vhodný základ pro lyjádření

audit úěetnízávěrky.

se zákonem o auditorech a

našeho l"ýroku.
stlana

l

z4

Ostatni informace uvedené ve výročnízprávě
Ostatními infotmacemi jsou v souladu s §2 písm,b) ziikona o auditorech informace
uvedené ve v,ýroóní zprávě mimo účetníávěrku a naši zpnílu auditora. Za ostatní
informace odpovídá ředitel Společnosti.

Náš výrok k účetnízávěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však
součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetnízávěrky seznámení se
s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve qýzramném
(materiálním) nesouladu s ťrčetnízávěrkou či našimi malostmi o účetnijednotce
ziskanými během ověřování účetnízávěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví
jako ýznamně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly
ve všech výzrramných (materiálních) ohledech lypracovány v souladu s příslušnými
právnimi předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují
požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracoviiní ostatních
informací v kontextu qfznamnosti (materiality), tj. zda připadné nedodržení uvedených
požadavků by bylo způsobiléovlivnit úsudek činěný na zíkladě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že
ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou téžpředmětem zobrazení

.

v účetnízávěrce,

.

jsou ve všech qýznamných (matoriálních) ohledech v souladu

s účetnízávěrkou a

ostatní informace byly vypracovány v souladu s prármími předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž
jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální)

věcnó nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních
informacích žÁdnévý znamné (materiální) věcné nespnívnosti nezjistili.

Odpovědnost statutárniho orgánu za účetnízávěrku
Ředitel Společnosti odpovídá za sestavení účetnízávěrky podávající věmý a poctiv,ý
obraz v souladu s českými účetnímipředpisy a za íakový vnitřni kontíolnísystém,
ktený považuje

za nezbybý pro

sestavení účetnízávěrky tak, aby neobsahovala

qýznamné (mateňální) nesprávnosti způsobenépodvodem nebo chybou.

úěetnízávěrky je ředitel Společnosti povinen posoudit, zda je
Spoleěnost schopna nepřetťitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetni
závěrky záIežitosti týkajícíse jejího nepřetržitého írvinía použitípředpokladu
nepřetížitéhotrvani při sestavení účetníávěrky, s výjimkou případů, kdy sprár,ní rada

Při

sestavováLrri
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zrušeníSpolečnosti nebo ukončení její čirrrrosti, resp. kdy nemá jinou reálnou
možnost než tak učinit.

plriLrruje

Odpovědnost auditora za audit účetnizávěrky

Našímcílem je získat přiměřenou jistotu, že účetnízávěrka jako celek neobsahuje
r,"ýznamnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat
zprávu auditora obsahujícínáš r,ýrok. Přiměřená míra jistoty je velká mira jistoty,
nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve
všech případech v účetnízávěrce odhalí případnou existujícír,"ýznamnou (materiální)
nesprávnosl. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují

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

Při

provádění auditu v souladu

s

qy'še uvedenými předpisy

je našípovinností

uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesni skepticismus.
Dále je našípovinností:

r

identifikovat a r,yhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní
závěrky způsobenépodvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské
postupy reagujícína tato riztka a ziskat dostatečnéa vhodné dŮkazní informace,

abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko,

že neodhalíme

výmamnou (materiálni) nesprávnost, k níždošlo v důsledku podvodu, je většínež
riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože
součástípodvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšováni, úmyslná opomenutí,

o

r

nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.

semámit se s vnitřním kontrolním systémem společnosti relevantním pro audit
v takovém rozsahu, abychom mohli nawhnout auditorské postupy vhodné
s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vy,j ádřit názor na úěinnost
jejího vnitřního kontrolního systému.
posoudit vhodnost použitých účetníchpravidel, přiměřenost provedených účetních
odhadů a informace, které v této souvislosti ředitel Společnosti uvedl v příloze

o

účetnízávěrky.
posoudit vhodnost použitípředpokladu nepřetržitého trvání

při sestaveni úěetní

závěrky ředitelem a to, zda s ohledem na shromažděné důkamíinformace existuje
významná (materiální) nejistota ryplývajícíz událostí nebo podmínek, které

mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže
dojdeme k závěru, že taková významná (materiálni) nejistota existuje, je naší

povinností upozomit v našízprávě na informace uvedené v této souvislosti
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v příloze úěetníávěrky,

a pokud tyto informace nejsou

dostatečné,lyjádřit

modifikovaný výrok. Naše závéry |ykqící se schopnosti Společnosti nepřetržitě
trvat vycházejí z důkaznich informací, které jsme ziskali do data našízprály.
Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Spoleěnost ztratí

o

schopnost nepřetržitě trvat.

vyhodnotit celkovou prezentaci, ělenění a obsah účetnízávérky, včetně přílohy,
a dále to, zda úěetnízávěrka zobrazuje

podkladové transakce a události způsobem,

kteqý vede k věmému zobrazení.

Našípovinnosti je informovat ředitele mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování
auditu a o významných zjištěních, která jsme vjeho pruběhu uěinili, věetně áištěných
qíznamných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Jméno auditora:

Ing. Dagmar Švecová

Adresa sídla:

Sadová 275, 43 1 56 Mašťov

Evidenčníčísloauditora:

1

Datum Zprávy auditora:

10. června 2020

183

Podpis auditora:
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Příloha v účetnízávěrce k 31.12.2019
obecné údaie
Popis rlčetníjednotky:
Název:

ENERGIE

Ič:

250 34 545

Sídlo:

Meziboří, Homicka 106

o.p.s.

Právní forma: obecně prospěšná spoleěnost
Druh obecně prospěšných služeb:

Obecně prospěšnéslužby pro mentálně a zdravotně postiženéobčany, kte{ými jsou:
Provozování chráněných dílen a chrriněných pracovišť pío zaměstnávání zdravotrrě a
mentillně postižených, kde se jako součást terapie budou realizovat §to ěinnosti:
a) Výroba" mon&iž a kompletace výrobků z kovu, plastu, dřeva, kartonu a ěinnosti
s tím související
b) Výroba upomínkových předmětů
c) Výroba keramiky
d) Šitíoděvů
e) Výroba zdravotnické techniky
Odlehčovací služby
Chná.něné bydlení

-

-

Doplňková činnost:
- ubytovací služby
- r4ýchova a vzdělávriní v rekvalifikačních kurzech v režimu živnostívolných
Datum

vzniku:

23.blezna 1998

Jména a nříimení členůstatutárních a dozorčíchoreánů k 31.12.2019
Statutární orgán - ředitel:

Správní rada:
Předseda:

Členové:

Mgr. Šárka Švejkarová
Mgr. Vlasta Králíěková
Mgr. Hana Slapničková
Mgr. Ladislav Turbák
Ilona Machová
Libuše karbanová
Diana Richter

Dozorčírada:
Předseda:

Členové:

Jitka Bočková
Mgr. Eva Sekyrková
Mgr. Pavla Tomášová

zakladatelé:
Domovy sociáních služeb Litvínov, příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zátiší čp.1 77. PSČ $5 42.IČ 4g8 72 54l
Sfiední odbomá škola InterDACT s.r.o.
Most, Pionýrů 2806, PSČ 434 01, IČ 250 24 566
Ilona Machová dat.nar. 3.4.1949
Litvínov, Chudeřínská 147

Undine Heirrrich, dat. nar, 18.12.1958
trvale bytem: Schmiedegasse 1, 09ó l 8 Brand-Erbisdoď St Langenau, Spolková republika
Německo
Helmut Karasek, dat.nar, 23.8. 1 955
trvale bytem: Freiberg Strasse 128a, 09575 Eppendorf, Spolková republika Německo
Údaje o zaměstnancích:
Pruměrný přepočtený počet
Pruměmý přepočtený počet postižených
Procento zaměstnaných osob se zdravotním

zaměstnanců:
zaměstrranců:
postižením:

37,65

26,46
77,02

Výše osobních nákladů, kteíébyly vynaloženy na zaměstnance (v tis. Kč): 10.672
- z toho v hlavní činnosti: 10.672

Výše půjček,úvěrů,poskytnuf,ých záruk a o§tatních plnění, jak v peněžní, tak v naturální
formě zakladatelům či členůmstatutárních, dozorěích a řídíchorgánů (management,
ředitelé, náměstci, vedoucí organizačních složek) včetně bývalých členůtěchto orgánů
v úhrnnévýši odděleně za jednotlivé kategoňe osob:
Nebyly poskltovany.

Informace o použitÝch účetníchmetodách.
obecnÝch účetníchásadách a zoůsobech oceňování
Obsah položek účetnízávěrky odpovídá §kutečnému stavu, který je zobrazen v souladu
s účetnímimeúodami podle zákona ě. 5ó3/1991 Sb. o úěetnictví, vyhlášky č. 50412002 Sb. a
Českými účetnímistandardy.

Způsob ocenění
a) zísob nakupovaných a lytvořených ve vlastní režii
Zásoby nakupované se oceňují pořizovacími cenami. Pořizovací cenou se v tomto
případě rozumí cena, za kterou jsou zasoby skutečně pořízony, to znamená včetně
nákladů s jejich pořizením souvisejících (např. doprava, celní poplatky, skladovací
poplatky při dopravě). Výrobky se oceňují cenou na úrovni vlastních rr.íkladů,
zahmujíci přímý materiá, přímé mzdy a podíl qýrobní režie.
b) hmotného B nehmotného dlouhodobého majetku lrytvořeného vlastní činností
Vlastní čirrrrostínení dlouhodobý majetek vyfvářen.
c) cenných papírůa majetkových účastí
Společnost nevlastní cenné papíry ani majetkové účasti.
příchovků
d)
a přírůstkůzvířat
Nevyskytuje se.
Způsob stanovení reprodukčnípořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořfuené
v průběhu rlčetniho obdobi:
Nebyla použita.

Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen
nakupovaDých zásob a druhy nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni
vlastních nákladůl
Poštovné, náklady na přepravu.

Podstatné změny způsobu oceňovóní, postupu odpisování a postupů účtovánioproti
předcházejicimu úěetnínu období s uvedením důvodůtěchto změn a vyčíslenímpeněžních
částek těchto změn ovlivňujících výši majetku, zi.rlazků a hospodářského výsledku, pokud
je možno je reá|ně stanovit:
V roce 2019 takovéto změny nenastaly.

Způsob stanovení opravných položek k majetku, s uvedením zdroje informaci pro

stanovení opravných položek:
Opravné položky k zrisobám budou tvořeny v případech, kdy oceněni v úěetnictví převýší
významné tržníhodnotu přislušných zásob.
Opravné položky k pohledávkám budou tvořeny k pohledávkáLrn po splatnosti, a to ve výši, ve
které lze dle analýzy p|atebni schopnosti zrikazníků předpokládat, že nebudou uhrazeny.
opravné položky k finaněním investicím a kátkodobému ťrnančnímumajetku budou tvořeny ve
výši rozdílu mezi jejich tržnícenou a účetníhodnotou, pokud bude účetníhodnota významně
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
stanoveni účetníchodpisů:
Účetríodpisy jsou vypočteny na základé podíiu pořizovací ceny a předpokládané doby
použitelnosti majetku v měsících.

Způsob uplatnění při přepočtu.údajův cizích měnách na českou měnu (uplatnění
směnných kurzů vyhlašovaných Ceskou národní bankou, jak běžných či stálých kuzů
s uvedením

termínůjejich změn):

Ve valutové pokladně je pro drobné příjmy a výdaje společnosti používiinpři každémpohybu
v pokladně a při účtováníaktuání kurz vyhlrášený Českou národní bankou pro den, kdy k pohybu
doš1o.

Doplňuiící údaie k rozvaze a vÝkazu zisku a ztrátv
Počet a nominální hodnota dlouhodobých majetkových cenných papírůa majetkových
účastív tuzemsku a v zahraničípodle jednotlivých druhů cenných papírůa emitentů a
přehled o íinančnichvýnosech plynoucích z vlastnictvi těchto cenných papírůa účastí:
Společnost dlouhodobé cenné papíry ani majetkové účastinevlastní.

Nejvýznamnější přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku.
V roce 2019 byly zařazeny do užívrirrídva byty s pořizovací cenou 84 a 68 tis.Kč. Vyřazen byl
pouze plně odepsaný drobný majetek.

Nejvýznamnější tituly pro zvýšení nebo sníženivlastního jmění:
Ke zvýšenívlastního jmění v roce 2019 nedošlo, Snižilo se pouze o odpisy příslušející
k technickému áodnocení budovy hrazenému v roce 2004 z projektu PHARE.
Způsob úhrády ztráty předcházejícího účetnihoobdobí:
Zisk předcházejícího období byl převeden do rezervního fondu.
Pohledávky po splatnosti:
311100 Odběratelé - celkem po §platnost
Pohledávky nad 1 rok:
Pohledávky nad 180 dnů:
Pohledávky nad 90 dnů:

11.783

Kč
0

Kč

0 Kč
0 Kč

Pohledávky kryté podte zástavního práva nebo jištěné jinýnr způsobem, např. ručením
jiného subjektu, s uvedením povahy a formy tohoto zajištění pro případ jejího nesplacení:
Nejsou.

Záv azl<y po splatnosti:
Spoleěnost nemá závazky po splatnosti.

Závazky kryté podle zástavního práva
případ jejich nesplaceni:

s

uvedením povahy a formy jeho zajištěnípro

Nejsou.

Závazky (peněžníi nepeněžní) nelyúčtovanév účetnictvía neuvedené v rozvazez
Nejsou.

Jednotlivé zákonné a ostatní (účetní)rezerrT odděleně za jejich tvorbu
uvedením počátečníhostavu příslušnó rezervy na začátku účetníhoobdobí:
Rezervy nebyly tvořeny.
s
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Rozdělení výnosů dle činností:
Veškerévýnosy společnosti byly dosaženy v tuzemsku v rámci hlavní čirrr:rosti, Z celkoqých
výnosů 16,684 tis. Kč tvořily provozní dotace 10.526 tis .Kč. Zbývajících 6.158 tis. Kč bylo
získí,Lrro předevšim z prodeje vlastních výrobků a služeb v rámci hlavrú činnosti.
Doplňkové činnosti nebyly v roce 2019 prováděny.
Významné událostio které nastaly mezi rozvahoqým dnem a dnem sestavení účetnízávěrkyl

Mezi rozvahoqým dnem a datem sestavení účetniávěrky nenastaly žÁdnévýzrramné udáosti,

výjimkou ntásleduj ící:
Koncem roku 2019 se poprvé objevily zptávy z Čínytýkajícíse COVID-l9 (koronavirus). V
prvních měsicích roku 2020 se virus rozšířil do celého světa a způsobil rozsáhlé ekonomické
škody. I když v době zveřejnění této účetnízávěrky vedení společnosti nezaznamenalo
významný dopad, situace se neustále mění, a proto nelze předvídat budoucí dopady této
pandemie na činnost společnosti. Vedeni společnosti bude pokračovat v monitorování
potenciálního dopadu a podnikne veškerémožnékroky ke zmímění jakýchkoliv negativnich
účinkůna společnost ajejí zaměstnance.
Vedení společnosti zvéůilopotenciální dopady COVID-19 na své aktivity a dospělo k závětu, že
nemají l"ýznamný vliv na předpoklad nepřetržitého trváni společnosti. Vzhledem k tomu byla
účetnízávěrka k 3I. 12.20|9 zprasovéna za předpokladu, že společnost bude nadrile schopna
pokračovat ve své činnosti.
s

V Meziboří dne 8.6.2020
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Vypracovala: Jana Svátová
ekonom

Schválila; Mgr. Šá,rka §vejkarová
ředitelka společnosti
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