Zpráva o činnosti za rok 2014
organizace: DOMOV BYSTRÉ o.p.s.
Školní 453, 569 92 Bystré
IČ: 65189337
zakladatel: Město Bystré
právní forma: obecně prospěšná společnost
statutární zástupce : Irena Unčovská

Hlavní předmět činnosti:
Pečovatelská služba: je poskytována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách a vyhlášky 5O5/2006 Sb., zákona o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů,
v rozsahu základních činností ( nákupy, pomoc při podání jídla a pití, dovoz oběda, úklid
domácnosti, praní a žehlení prádla, různé pochůzky, pomoc při osobní hygieně,doprovod k
lékařům, na úřady).
Cílem našich služeb je poskytování komplexních sociálních služeb v návaznosti na služby
zdravotní. Služby musí do té míry komplexní, aby umožnily klientům co nejdéle setrvat ve
svém domácím prostředí při zachování co největšího fyzického, psychického a sociálního
komfortu. Společnost ve spolupráci s lékaři, zdravotními sestrami a sestrou domácí péče
usiluje o stav, kdy každý potencionální klient, či jeho rodina jsou informováni o možnostech
našich služeb a v případě potřeby a zájmu je využijí. Našim klientům jsou poskytovány
sociální služby směřující k udržení jejich soběstačnosti.
Pečovatelská služba je poskytována v domácím prostředí klientů v jednotlivých obcích, které
finančně podporují naši činnost a v domě s pečovatelskou službou v Bystrém v pracovní dny
od 6.30 do 15.00 hodin. Poskytujeme terénní služby seniorům, chronicky nemocným, zrakově
a sluchově postiženým osobám, které potřebují pomoc při zvládání základních životních
potřeb, která nemůže být zajištěna jiným způsobem a nevyžadují celodenní soustavnou péči.
V průběhu roku jsme poskytovali své služby 116 klientům z řad seniorů. Z celkového počtu
klientů bylo 78 žen a 38 mužů. Ve věkovém rozpětí 25 -65 let bylo 7 klientů , ve věkovém
rozpětí 66-85 let 82 klientů a ve věku nad 85 let to bylo 27 klientů. Pomoc a péči v roce 2014
zajišťovalo 5 pečovatelek na přepočtený úvazek 3,81hodin. Nejvíce využívaná služba je dovoz
obědů, nákupy a pochůzky, poté je to fakultativní služba dovoz automobilem k lékařům, která
nespadá do základních úkonů pečovatelské služby.
Zpráva o hospodaření viz. Přílohač. 1
Rozpočtové náklady na financování činnosti ze strany institucí poskytujících dotace v rámci
vícezdrojového financování, příspěvky jednotlivých obcí a úhrada, poskytované služby od
klientů a sponzorské dary nepokryly rozpočet organizace a proto hospodaření ve výsledku
skončilo ztrátou.
Děkujeme všem, kteří finančně podpořili naši činnost.

Finanční zpráva
Účetní uzávěrka a její zhodnocení
Náklady/ v celých tisících k 31.12.2014/
Spotřebované nákupy celkem:
materiálové náklady:
energie:

153
93
60

Služby:
opravy a údržba:
ostatní služby:

190
22
168

Osobní náklady celkem:
mzdové náklady:
zákonné sociální pojištění:
zákonné sociální náklady:
ostatní sociální náklady:

1095
809
275
5
6

Ostatní náklady celkem:
jiné ostatní náklady:

16
16

Odpisy,prodaný majetek,
tvorba rezerv a opravných položek celkem:
odpisy:

56
56

Poskytnuté příspěvky celkem:

0

Daň z příjmu celkem:

0

náklady celkem

1510

Výnosy/ v celých tisících k 31.12.2014/
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem:
Tržby z prodeje služeb:

200
200

Ostatní výnosy celkem:
členské příspěvky:
jiné ostatní výnosy:

13
1
12

Přijaté příspěvky a dary celkem:
sponzorské dary:

32
32

Provozní dotace celkem:
provozní dotace:

835
835

Výnosy celkem:

1080

Výsledek hospodaření před zdaněním
daň z příjmu

-430
0

výsledek hospodaření po zdanění

-430

Rozvaha / v celých tisících/
Aktiva:
název
samostatné movité věci a soubory
movitých věcí
oprávky k samostatným movitým věcem
a souborům movitých věcí
pokladna
bankovní účet
jiné pohledávky
součet aktiv za sledované období
součet aktiv od začátku roku

počáteční stav

koncový stav

282

282

-132
36
1155
1

-188
12
765
1
-471
869

počáteční stav

koncový stav

Pasiva:
název
dodavatelé
zaměstnanci
zúčtování s institucemi soc. zabezpečení
a zdravotního pojištění
ostatní přímé daně
vlastní jmění
hospodářský výsledek ve schval. řízení
součet pasiv za sledované období
součet pasiv od začátku roku

35
51

2
45

27
2
1470
- 243

23
2
1226
0
- 42
1299

hospodářský výsledek za sledované období

- 430

hospodářský výsledek od začátku roku

- 430

FINANCOVÁNÍ
Hospodaření naší společnosti je založeno na principu vícezdrojového financování. Prostředky pro naši činnost jsme v roce 2014
zajistili z dotace od Pardubického kraje a MPSV, příspěvků obcí, ve kterých naše služby poskytujeme a sponzorských darů.

Příjmy z dotací tvořily v roce 2014 51% z celkových příjmů, příjmy od obcí 26%, sponzorské dary 3%, příjmy z
plateb klientů 19 %, další část tj. 1% tvořily příjmy z členských příspěvků a ostatní příjmy.

Účetní závěrka sestavena k 31.12.2014
Účetní období : 1.1.2014 – 31.12.2014

Činnost účetní jednotky:
poskytování pečovatelských služeb
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 4,69
osobní náklady: 1094837,- Kč
přijaté a poskytnuté dary: účetní jednotka přijala dary ve výši 32000,- Kč
Použité obecné účetní zásady
Účetní jednotka účtuje v souladu se zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou
č. 504/2002 Sb. a Českými účetními standardy
Použité účetní metody
Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví, účetnictví je vedeno prostřednictvím SW Money
Účetní záznamy jsou archivovány v sídle společnost

Zpráva o činnosti, včetně účetní uzávěrky byla schválena Správní radou Domov Bystré o.p.s. 24.6.2015.

