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Výroční zpráva 2020
Úvodní slovo:
Společnost byla založena v souladu s ust. § 2 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech), a to k poskytování obecně
prospěšných služeb veřejnosti. Do obchodního rejstříku byla společnost zapsána s účinností
od 27. 1. 2006, spisová značka O 412 vedená u Městského soudu v Praze.
Projekt Integrace o.p.s. (PI) je organizace, která pomáhá zdravotně postiženým občanům v
jejich sociální integraci. Předmětem hlavní činnosti je především vzdělávání a zaměstnávání
těchto osob v chráněných tréninkových dílnách na Praze 10, kde se věnují primárně přípravě,
výrobě a úpravě pro distribuci výrobků a přípravků přírodní tibetské medicíny EPAM.
Hlavním posláním Projektu Integrace o.p.s. je program integrace jedince s různým stupněm a
druhem zdravotního postižení, zdravotního znevýhodnění a ohroženého sociální exkluzí do
společnosti.
Poslání:
Poslání Projektu Integrace o.p.s. se nemění ani v roce 2020, i přes dvě vlny pandemie
Covidu, které nás zasáhly na jaře a podzim. Díky vládním nařízením jsme museli pozastavit
ve zmíněném období služby masáží a uzavřít prodejnu. Přestože jsou naši zaměstnanci
převážně riziková cílová skupina, naštěstí se naším provozům infekce vyhnula a všichni
zůstali zdraví! Z ekonomického hlediska jsme sice utrpěli nějaké ztráty, ale nijak významné,
aby citelně zasáhly celkový chod společnosti. Nadále zaměstnáváme v chráněném prostředí
zdravotně postižené občany a přispíváme tak k jejich ochraně na pracovním trhu. Naše
aktivity stále provádíme v areálu Vlasta městské části Prahy 10. Jsou to především chráněné
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prostředí dílen, sklad, maloobchodní prodejna, jejíž součástí je masérský salón. V dílnách
vyrábíme zejména přírodní tibetskou medicínu Epam, což je také náš generální dlouholetý
partner a zadavatel práce. Kromě Epamů, děláme i jiné manuální práce na zakázku.
Dlouhodobě nabízíme masážní služby občanům, díky našim zkušeným OZP masérům. Naše
aktivity se specializují na nákup a prodej zboží a služeb.

Partnerství:
V roce 2020 jsme udržovali a rozvíjeli partnerství z předchozích let. Našimi partnery byly
společnosti PHARMA ZDRAVÍ s.r.o., pro kterou kompletujeme na zakázku silice Tee Tree
Oil. Stále spolupracujeme se společností Call & Sell v rámci produkce „Šperků pro dobrou
věc“ (www.sperkyprodobrouvec.cz). Výrobky si můžete prohlédnout na fotkách našich
webových stránek. Stejně jako v roce předchozím, při koupi šperků a přívěšků z chráněné
dílny přispíváte nejenom na vytvoření nových chráněných pracovních míst, ale i na psí útulek
v Praze – Libni www.utulek-liben.com. Na konci roku nám partner Call & Sell pomohl také
s prodejem Epamů přes své call centrum. Vyrábíme také tobolky na zakázku pro firmy
INOMED, Epicellfood. ZÁSILKOVNA se během letošního roku stala pevnou součástí naších
aktivit. V naší prodejně si zákazníci zásilkovny vyzvedávají desítky balíčků denně.
Program integrace - "Program přechodu k samostatnosti pro osoby se zdravotním
postižením".
Program je vypracován tak, aby si zájemci o tuto službu mohli individuálně sestavit svůj
reálný životní scénář vedoucí k osamostatnění a měli tak možnost osvojit si potřebné
vědomosti a návyky nutné k jeho realizaci. Tento program je složen z několika podprogramů,
z nichž nejdůležitější, které primárně zajišťuje Projekt Integrace, o.p.s., jsou:


podprogram chráněné dílny (tréninkové dílny),



podprogram poradenské činnosti.
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Chráněné a tréninkové dílny:
Chráněné dílny vznikají v součinnosti s firmou EPAMR - sdružení, která je generálním
partnerem PROJEKTU INTEGRACE, o.p.s. Firma EPAMR -

sdružení, je dodavatelem

surovin a výrobních postupů a zároveň zadavatelem práce pro PROJEKT INTEGRACE,
o.p.s., jako je sypání bylinných směsí, lepení obalů, balení jílů atd. Díky spolupráci s tímto
partnerem byla otevřena tréninková dílna v SDM Hvozdy (Partnerská klientská organizace),
ve které si klienti osvojují potřebné pracovní návyky. Většinou tak poprvé dostávají za svoji
práci finanční odměnu a začínají se učit

hospodařit s penězi. Současně procházejí

„Integračním

programem.“

Poradenství:
Klienti se seznamují s možnostmi na trhu práce a v chráněném (tréninkovém) prostředí si
vyzkouší, jaká práce by pro ně byla nejvhodnější (jaká míra fyzické náročnosti, schopnosti
koordinace a délky koncentrace jim vyhovuje atd.) Ujasní si své reálné možnosti a díky naší
pomoci jsou schopni se odpovědně rozhodnout a tím samostatně řešit své problémy. Současně
klienti procházejí „Integračním programem“, ve kterém si osvojují další potřebné dovednosti
a návyky pro samostatné bydlení v chráněných bytech, vzájemnou komunikaci, cestování,
apod. Klienty na základě výsledků dosažených v tomto programu buď nadále necháme
zaměstnané v chráněných dílnách, nebo se je pokusíme umístit do praxe, či práce
v nechráněném prostředí
Činnosti, kterými se zabýváme:
Zadávaní práce klientským partnerským organizacím, které jsou zaměřeny na práci se
zdravotně postiženými spoluobčany.
Zadávání práce a zaměstnávání zdravotně postižených spoluobčanů.
Zařazovaní těchto spoluobčanů do „ Programu přechodu k samostatnosti pro osoby se
zdravotním postižením“ v rámci partnerství s klientskými organizacemi.
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Provozovaní chráněných a tréninkových dílen.
Kompletace výrobků na zakázku.
Zaměstnávání OZP v jiných organizacích (administrativa, úklid).
Obstarávání nebo provozování prodejních míst. Výtěžek z prodeje výrobků vyrobených
klienty používáme na výplaty zdravotně postiženým spoluobčanů, na rekonstrukce a
zřizování nových chráněných tréninkových dílen a rozvoj naší organizace.
Zaměstnávání zdravotně postižených spoluobčanů v prodejních místech za finanční
odměnu (pouze však v případech, kdy je to možné).
Pořádání veřejných sbírek. Výtěžek z prodeje výrobků při veřejných sbírkách používáme
na výplaty zdravotně postiženým spoluobčanů, na rekonstrukce a zřizování nových
chráněných tréninkových dílen a na rozvoj naší organizace.
Nabízíme náhradní plnění.

Personální služby:
V rámci personálních služeb, nabízíme pro znevýhodněné cílové skupiny poradenské služby s
cílem adresného vyhledávání pracovního uplatnění. Personalista pomáhá občanům např. se
sepsáním životopisu, přípravou na pohovory, komplexním vytipováním vhodného
zaměstnání. Součástí agentury je psychologická poradna, kterou vede zkušených pracovník.
Agentura je zaměřena na zprostředkování pracovních pozic pro naši cílovou skupinu zdravotně postižené občany a mladistvé, opouštějící ústavní zařízení, nebo vyrůstající bez
rodin v pražském regionu.
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Hlavní aktivity v roce 2020:
zaměstnávání zdravotně postižených občanů v chráněném prostředí naších dílen, kde
vyrábějí tibetskou přírodní medicínu a kosmetiku EPAM a kompletují výrobky na
zakázku,
zaměstnávání zdravotně postižených v naší prodejně a masérském salónu,
zaměstnávání zdravotně postižených v oblasti administrativy a úklidu,
umísťování zdravotně postižených občanů na pracovní trh v jiných organizacích,
pomoc jiným partnerským organizacím v resocializaci zdravotně postižených,
vyhledávání nových pracovních pozic pro osoby se zdravotním postižením,
podpora a zpracování evaluačních zprav, průzkumy a vyhodnocování projektů
financovaných z ESF, expertní podpora v rámci operačních programů OP PPR a
OP VVV,
expertní podpora a dohled na aktivity projektů šablon v rámci programu OP VVV a
OMJ šablon v rámci programu OP PPR v základních školách MČ Praha 5,
příprava nabídek, Branding a PR pro MFL, Sociální sítě pro MFL, Webová aplikace
Action Prague a konzultace
poskytování náhradního plnění.
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Jako každým rokem byla hlavní činností výroba tibetské přírodní medicíny našeho
generálního partnera společnosti EPAM. Máme již etablované normované postupy pro
výrobu, evidenci, skladování potravinových doplňků a kosmetických přípravků. Jedná se o
souhrn administrativních a praktických úkonů, které zkvalitní a zefektivní výrobu.
Dlouhodobě již v produkci využíváme podnikové normy společně s výrobními protokoly.
Během této doby vznikly stovky výrobních podnikových norem, specifikací a výrobních
protokolů. V průběhu roku jsme také otevřeli nový sklad, kde jsou uskladněny suroviny a
materiál pro potřeby výroby produktů EPAM. Ve skladu byl ve výše zmiňovaném roce
zaveden nový evidenční systém POHODA JAZZ, který zefektivnil procesy evidence a
výroby.
Jakožto organizace zaměstnávající více než 50% osob se zdravotním postižením, zajišťujeme
službu náhradního plnění. Náhradní plnění je součástí aktivit Projektu Integrace již několik let
a také zdrojem významné části finančních prostředků. Také v roce 2020 jsme v rámci
náhradního plnění spolupracovali s mnoha subjekty, kterým pracovitost a kreativita zdravotně
postižených zaměstnanců v našich dílnách pomohla s výrobou mnoha produktů a zajištění
služeb.
Naše organizace je šestým rokem součástí Komory zaměstnavatelů zdravotně postižených
osob (KZZP).
Hlavní cíle KZZP jsou:
Zastupování a ochrana zájmů zaměstnavatelů OZP zejména proti tlaku ze strany státu a
dalších orgánů a institucí.
Sjednocení postupu podnikatelských subjektů činných v oblasti sociálního podnikání a
zaměstnávání OZP.
Systematické vytváření pozitivních legislativních a realizačních podmínek pro podnikání v
oblasti zaměstnávání OZP.
Odstranění diskriminačních omezení při zaměstnávání OZP.
V roce 2017 se naše společnost prostřednictvím KZZP výrazně podílela na změnách
legislativy ve smyslu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Pravidelně jsme se
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účastnili jednání na úrovni instituci jako Ministerstvo práce a sociálních věcí, KZZP,
Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených a Národní rada zdravotně postižených. Na
jednáních se diskutovaly legislativní změny týkající se Zákona č. 435/2004Sb., o
zaměstnanosti, zejména pak § 78 a § 75.
Díky KZZP se v roce 2015 naše firma stala členem Hospodářské komory české republiky.

Projekty ESF:
V roce 2020 jsme nerealizovali žádná projekt z ESF.
Nebytové prostory:
Pro naše hlavní aktivity máme v pronájmu od Městské části Prahy 10 pět nebytových prostorů
v areálu Vlasta. Jsme nesmírně vděční Městské části, že nám tyto nebytové prostory
dlouhodobě poskytuje. Radnici na Praze 10 tudíž považujeme za dalšího strategického
partnera pro stabilitu a rozvoj naší organizace.
Kazašská 1427/4 a Tádžická 1423/4
V těchto prostorách se realizují ty nejpodstatnější činnosti Projektu Integrace. Jedná se o dvě
dílny, kde se vyrábějí a kompletují produkty tibetské přírodní medicíny EPAM. Jedná se o
celé spektrum potravinových doplňků a kosmetických přípravků jako jsou čaje, medové
elixíry, bylinné směsi, tinktury, silice, jíly, balzámy, pleťové masky, zubní prášky a mnoho
dalších. Veškerý sortiment lze najít na stránkách www.epam.eu. Je v nich zaměstnáno cca 15
zaměstnanců se zdravotním postižením. V průběhu roku se počty zaměstnanců mění dle
momentálních potřeb výroby. Dílny disponují vlastním sociálním zázemím, šatnami a
kuchyní. Provozní hodiny dílen jsou od 8 hodin do 12:15 hodin.
Kazašská 1426/6
Hned vedle jedné z dílen se nachází sklad. Všechny produkty, které se vyrobí v dílnách a
projdou schvalovací kontrolu, se přesunou do skladu. Kromě produktů EPAM jsou zde
uskladněny také obalové materiály. Skladové prostory jsou rozděleny do tří místností a
prostor pro administrativu, balení a expedici. Ve skladu pracují zpravidla 4 osoby. Dva
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skladníci, jeden pracovník expedice a firemní řidič. Provozní hodiny jsou také od 8:00 do
16:30 hodin.

Turkmenská 1420/2
Prostory v Turkmenské ulici slouží jako administrativní zázemí. Skládají se ze dvou kanceláří
a jedné zasedací místnosti. Je to faktické centrum řízení společnosti. Místo, kde úřaduje
ředitel organizace a realizují se zde administrativní, personální a ekonomické aktivity.
V administrativě pracuje obvykle kolem 5 zaměstnanců.
Vršovická 1461/64
Posledním prostorem je naše prodejna, v níž jsou také umístěny dvě masérské místnosti.
Prodejna tvoří přední část nebytového prostoru. Jsou zde umístěny regály se zbožím tibetské
přírodní medicíny a drobnými dekoračními předměty. Zde si naší zákazníci mohou koupit
kterýkoli z našich výrobků. Od letošního roku jsme prodejnu nabídli také pro službu
ZÁSILKOVNA. Z prvních týdnů vyplývá, že si zákazníci zásilkovny naší prodejnu oblíbili
jako výdejní místo. Spolupráci si zatím pochvalujeme.
Co se týká masérských služeb, nabízíme několik druhů masáží jako je klasická masáž, masáž
lávovými kameny, havajská masáž, lymfo drenáž, breussova masáž, tradiční indická masáž
hlavy, masáž baňkami, kinesio-tejping, čínská masáž a thajská masáž nohou. Všechny masáže
zajišťují 2 naši OZP maséři a lze je objednat u paní prodavačky.
Prodejna je otevřená v těchto dnech od:
Pondělí 13:00 – 18:00
Úterý

9:00 – 18:00

Středa

9:00 – 19:00

Čtvrtek 9:00 – 19:00
Pátek

9:00 – 17:00

Majetek Projektu Integrace o.p.s.:
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Projekt Integrace o.p.s. vlastní vozový park se třemi automobily.
 ŠKODA OCTAVIA KOMBI - SPZ 1AX 6820, rok výroby 2010
 VOLKSWAGEN TRANSPORTER - SPZ 3AC 7604, rok výroby 2008
 CITROEN JUMPER – SPZ 3P71840, rok výroby 2004
Řídící orgány společnosti:
Ředitel:

Mgr. Knop Petr

Správní rada:
Předseda správní rady: Mgr. Stanislav Jantoš


den vzniku funkce: 27. ledna 2006



den vzniku členství ve správní radě: 27. ledna 2006

Člen správní rady: Markéta Čechová


den vzniku členství ve správní radě: 27. ledna 2006

Člen správní rady: Petr Zamazal


den vzniku členství ve správní radě: 6. srpna 2010

Dozorčí rada:
Člen dozorčí rady: Kateřina Halášková


den vzniku členství v dozorčí radě: 27. ledna 2006

Člen dozorčí rady: Mgr. Markéta Čechová


den vzniku členství v dozorčí radě: 27. ledna 2006

Člen dozorčí rady: Štěpánka Balšínková


den vzniku členství v dozorčí radě: 27. ledna 2006
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Zakladatel:
Mgr. Petr Knop,
Mgr. Helena Musilová

Finanční zpráva
Podle účetní uzávěrky za rok 2020 uvádíme základní finanční údaje o hospodaření sdružení
Projekt Integrace (jednotlivé položky jsou uvedeny v celých tis. Kč).
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´ˇ
ˇ 504/2002 Sb.
Dle vyhlasky
c.

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2020
´
ˇ
(v celych
tisících Kc)

Název a sídlo účetní jednotky
PROJEKT INTEGRACE, o.p.s.

IČO

ˇ ´
Kazasska
PRAHA 10
10000

27382711

1427

Označení

AKTIVA

Stav k prvnímu dni účetního
období

Stav k poslednímu dni účetního
období

a

b

1

2

A.

Dlouhodobý majetek celkem

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

(A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)
(součet A.I.1. až A.I.7.)

1.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

2.

Software

3.

Ocenitelná práva

4.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

5.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

6.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

7.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

1.

Pozemky

2.

Umělecká díla, předměty a sbírky

3.

Stavby

4.

Hmotné movité věci a jejich soubory

5.

Pěstitelské celky trvalých porostů

6.

Dospělá zvířata a jejich skupiny

7.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

8.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

9.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

(součet A.II.1. až A.II.10.)

2 440
285

2 440
285

285

285

2 850

2 850

2 850

2 850

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
A. III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

1.

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

2.

Podíly - podstatný vliv

3.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

4.

Zápůjčky organizačním složkám

5.

Ostatní dlouhodobé zápůjčky

6.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

(součet A.III.1. až A.III.6.)

ˇ
Vytvoreno
v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

ˇ 27382711
IC:
Označení

AKTIVA

Stav k prvnímu dni účetního
období

Stav k poslednímu dni účetního
období

a

b

1

2

A. IV.

Oprávky k dlouhodob. majetku celkem

(součet A.IV.1 až A.IV.11.)

1.

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

2.

Oprávky k softwaru

3.

Oprávky k ocenitelným právům

4.

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

5.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

6.

Oprávky ke stavbám

7.

Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných
movitých věcí

8.

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

9.

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

-695

-695

-695

-695

4 368

4 442

3 509
1 884

3 264
1 175

176

194

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
B.

Krátkodobý majetek

B. I.

Zásoby celkem

celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)

1.

Materiál na skladě

2.

Materiál na cestě

3.

Nedokončená výroba

4.

Polotovary vlastní výroby

5.

Výrobky

6.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

7.

Zboží na skladě a v prodejnách

8.

Zboží na cestě

9.

Poskytnuté zálohy na zásoby

B. II.

Pohledávky celkem

(součet B.I.1. až B.I.9.)

(součet B.II.1. až B.II.19.)

1.

Odběratelé

2.

Směnky k inkasu

3.

Pohledávky za eskontované cenné papíry

4.

Poskytnuté provozní zálohy

5.

Ostatní pohledávky

6.

Pohledávky za zaměstnanci

7.

Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného
zdravotního pojištění

8.

Daň z příjmů

9.

Ostatní přímé daně

10. Daň z přidané hodnoty

ˇ
Vytvoreno
v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

ˇ 27382711
IC:
Označení

AKTIVA

Stav k prvnímu dni účetního
období

Stav k poslednímu dni účetního
období

a

b

1

2

11. Ostatní daně a poplatky

15

11

1 099

1 068

335

816

1 127
13

1 122
29

1 114

1 093

-268
29
-297
6 808

56
56
0
6 882

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
13.

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

14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti
15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí
16. Pohledávky z vydaných dluhopisů
17. Jiné pohledávky
18. Dohadné účty aktivní
19. Opravná položka k pohledávkám
B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

1.

Peněžní prostředky v pokladně

2.

Ceniny

3.

Peněžní prostředky na účtech

4.

Majetkové cenné papíry k obchodování

5.

Dluhové cenné papíry k obchodování

6.

Ostatní cenné papíry

7.

Peníze na cestě

B. IV.

Jiná aktiva celkem

1.

Náklady příštích období

2.

Příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM

(součet B.III.1. až B.III.7.)

(součet. B.IV.1. až B.IV.2.)

(A. + B.)

ˇ
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IC:
Označení

PASIVA

Stav k prvnímu dni účetního
období

Stav k poslednímu dni účetního
období

a

b

3

4

A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

(A.I. + A.II.)
(A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)

1.

Vlastní jmění

2.

Fondy

3.

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

(A.II.1. + A.II.2. + A.II.3.)

1.

Účet výsledku hospodaření

2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

B.

Cizí zdroje celkem

B. I.

Rezervy celkem

1.
B. II.

5 100
1 614
1 614

3 125
184

3 486
361

2 941
2 069

3 125
1 782

2 069
948

1 764
1 057

340

340

106

110

41

27
9

(B.I.1.)

Rezervy
Dlouhodobé závazky celkem

1.

Dlouhodobé úvěry

2.

Vydané dluhopisy

3.

Závazky z pronájmu

4.

Přijaté dlouhodobé zálohy

5.

Dlouhodobé směnky k úhradě

6.

Dohadné účty pasivní

7.

Ostatní dlouhodobé závazky

B. III.

(B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)

4 739
1 614
1 614

Krátkodobé závazky celkem

(součet B.II.1. až B.II.7.)

(součet B.III.1. až B.III.23.)

1.

Dodavatelé

2.

Směnky k úhradě

3.

Přijaté zálohy

4.

Ostatní závazky

5.

Zaměstnanci

6.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

7.

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního
pojištění

8.

Daň z příjmů

9.

Ostatní přímé daně

10. Daň z přidané hodnoty
11. Ostatní daně a poplatky
12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávních celků
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

ˇ
Vytvoreno
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ˇ 27382711
IC:
Označení

PASIVA

Stav k prvnímu dni účetního
období

Stav k poslednímu dni účetního
období

a

b

3

4

15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti

45

16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí
17. Jiné závazky

8

18. Krátkodobé úvěry
19. Eskontní úvěry
20. Vydané krátkodobé dluhopisy
21. Vlastní dluhopisy
22. Dohadné účty pasivní

626

176

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
B. IV.

Jiná pasiva celkem

1.

Výdaje příštích období

2.

Výnosy příštích období
PASIVA CELKEM

Sestaveno dne: 20.5.2021

(součet B.IV.1. až B.IV.2.)

(A. + B.)

18
18
6 808

6 882

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)

o.p.s.

Mgr.Petr Knop

Předmět podnikání

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)

ˇ
´ a technicke
´ ˇ
Ostatní profesní, vedecke
cinnosti j. Mgr.Petr Knop
tel.: 777813007

linka:

ˇ
Vytvoreno
v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

´ˇ
ˇ 504/2002 Sb.
Dle vyhlasky
c.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2020
´
ˇ
(v celych
tisících Kc)

Název a sídlo účetní jednotky
PROJEKT INTEGRACE, o.p.s.

IČO

ˇ ´
Kazasska
PRAHA 10
10000

27382711

Označení

NÁKLADY

a

Činnost
hlavní
1

b

0

8 101

8 101

1.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

0

410

410

2.

Prodané zboží

0

6 484

6 484

3.

Opravy a udržování

0

82

82

4.

Náklady na cestovné

0

5.

Náklady na reprezentaci

0

5

5

6.

Ostatní služby

0

1 120

1 120

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
(součet A.II.7. až A.II.9.)

0

0

7.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

0

0

8.

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

0

0

9.

Aktivace dlouhodobého majetku

0

0

A.II.

Osobní náklady

(součet A.III.10. až A.III.14.)

0

5 522

5 522

0

4 536

4 536

11. Zákonné sociální pojištění

0

984

984

12. Ostatní sociální pojištění

0

13. Zákonné sociální náklady

0

Daně a poplatky

0
2

0
(A.IV.15.)

2
0

0

26

26

0

26

26

0

118

118

16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

0

3

3

17. Odpis nedobytné pohledávky

0

0

18. Nákladové úroky

0

0

19. Kursové ztráty

0

0

20. Dary

0

0

21. Manka a škody

0

0

22. Jiné ostatní náklady

0

15. Daně a poplatky
A.V.

0

10. Mzdové náklady

14. Ostatní sociální náklady
A.IV.

celkem
3

hospodářská
2

Spotřebované nákupy a nakupované služby
(součet A.I.1. až A.I.6.)

A.I.

A.III.

1427

Ostatní náklady

(součet A.V.16. až A.V.22.)

115

115

ˇ
Vytvoreno
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27382711
Označení

NÁKLADY

a

b

A.VI.

Činnost
hlavní
1

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných
položek
(součet A.VI.23. až A.I.27.)

0

23. Odpisy dlouhodobého majetku

0

0

24. Prodaný dlouhodobý majetek

0

0

25. Prodané cenné papíry a podíly

0

0

26. Prodaný materiál

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Poskytnuté příspěvky

(A.VII.28.)

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi
28.
organizačními složkami

A.VIII.

celkem
3

0

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek
A.VII.

hospodářská
2

Daň z příjmů

(A.VIII.29.)

29. Daň z příjmů
NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. +
A.VII. + A.VIII.)

0

13 767

13 767

ˇ
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Označení

VÝNOSY

a

b

B.I.

Činnost
hlavní
1

(B.I.1.)

Provozní dotace

1.
B.II.

Provozní dotace
(součet B.II.2. až B.II.4.)

Přijaté příspěvky

celkem
3

hospodářská
2

0

4 313

4 313

0

4 313

4 313

0

0

2.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

0

0

3.

Přijaté příspěvky (dary)

0

0

4.

Přijaté členské příspěvky

0

0

B.III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

0

9 799

9 799

B.IV.

Ostatní výnosy

0

16

16

(součet B.VI.5. až B.VI.10.)

5.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

0

0

6.

Platby za odepsané pohledávky

0

0

7.

Výnosové úroky

0

8.

Kursové zisky

0

0

9.

Zúčtování fondů

0

0

10. Jiné ostatní výnosy
B.V.

0

10

10

6

6

(součet B.V.11. až B.V.15.)

0

0

11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

0

0

12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

0

0

13. Tržby z prodeje materiálu

0

0

14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

0

0

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

0

0

Tržby z prodeje majetku

VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.)

0

14 128

14 128

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

0

361

361

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

0

361

361

Sestaveno dne:

20.5.2021

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)

o.p.s.

Mgr.Petr Knop

Předmět podnikání

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)

ˇ
´ a technicke
´ ˇ
Ostatní profesní, vedecke
cinnosti j. Mgr.Petr Knop
tel.: 777813007

linka:

ˇ
Vytvoreno
v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

