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Momo Chrudim je obecně prospěšná společnost zaměřená na sociální, umělecké 
a vzdělávací projekty. Mezi naše aktivity patří: 

o Sociálně terapeutická dílna Momo  pro dospělé osoby s mentálním, tělesným a 
zdravotním postižením v Chrudimi a Slatiňanech 

o Mateřská škola Děvčátka Momo ve Slatiňanech 
o Chráněný obchod a kavárna v Chrudimi 

Proč právě "Momo"? 

Název společnosti vychází z knihy Michaela Endeho Děvčátko Momo a ukradený čas. Je to 
příběh o čase a naslouchání a také příběh o naší době, ve které nikdo už nemá na nic čas a 
přitom, kdybychom se jen na chvíli zastavili, zjistili bychom, že všechen svůj čas si nosíme 
stále s sebou, protože čas našich životů se vždy znovu rodí v našem srdci. Děvčátko Momo 
tohle dokáže a díky tomu dokáže naslouchat druhým tak, jako nikdo jiný. A protože právě 
v sociálních službách, umění a pedagogické práci je čas a schopnost naslouchání velmi 
potřeba, vybrali jsme si děvčátko Momo jako náš vzor. 

 

Společná vize zakladatelů Momo Chrudim, o.p.s.: 

 Společnost vytvářející prostor 

 Prostor pro řemeslnou a uměleckou práci s přírodním materiálem. 

 Prostor, kde mohou najít své místo a pracovní uplatnění lidé s mentálním, tělesným a 
zdravotním postižením. 

 Prostor pro vzdělávání dětí předškolního věku v úctě, lásce a respektu k jejich 
vývojovým potřebám vycházející z waldorfské pedagogiky. 

 Prostor, kde na sobě lidé stále pracují a jejichž společnou inspirací pro práci s lidmi s 
postižením je léčebná pedagogika. 

 Prostor, který je naplněn vzájemným respektem, zodpovědností, úctou. 

 Prostor pro srdce, která vnímají svůj čas. 

 Prostor pro čas, který vzniká v srdci. 

 

 

 



Slovo ředitele… 

Minul další rok života Momo. Už pátý. Nesl se ve znamení změn a také příprav na další etapu 
života Momo.  

Byl to překotný rok naplněný mírnou obavou a nejistým očekáváním, toho co přinese 
další rok a s ním spojené financování ze státního rozpočtu ČR. Společnost v uběhlém roce 
dvakrát zasáhla změna vedoucího organizace (a v březnu 2013 proběhlo další střídání). 
Z pohledu příprav na období následující po ukončení Individuálního projektu Pardubického 
kraje to nebyly zrovna šťastné okolnosti. 

Vyhlídce konce financování sociální služby z IP Pardubického kraje jsme se postavili 
čelem. Na jaře jsme byli vybráni mezi několik málo neziskovek, abychom se zúčastnili 
Akcelerátoru sociálního podnikání Akademie sociálního podnikání Nadace VIA. Účast v 
akcelerátoru přinese své ovoce v podobě jasného podnikatelského záměru a plánu. Ten se, 
přirozeně, může vyvíjet a měnit. Důležité je to, že jsme získali znalosti a dovednosti potřebné 
k vytvoření a především udržení sociální firmy při životě.  

Zda se nynější sociálně terapeutická dílna přetvoří na sociální podnik, nebo vedle 
dílny nová „firma“ vyroste, není zatím jasné. Záleží to na okolnostech a příležitostech, které 
se teprve vynoří v následujícím roce. Rádi bychom, aby Momo vedlo spokojený život.  Život 
je spojen s růstem a změnou, zkrátka vývojem. V současnosti se zdá, že důstojného žití a 
snad i užívání si života dosáhne Momo podnikáním. Nelze se spoléhat jen na nejisté 
vyplácení státních nebo jiných dotací, jak je to tenký led, se nám již ukázalo. Prostředky na 
pokrytí nákladů spojených s provozem dílny včetně odměn pro ty, kterým je dílna určena, by 
měly plynout z čím dál větší části z našeho vlastního snažení. 

Zkrátka, přejeme si vybudovat sociální podnik, který by se postupně stal finančně 
nezávislý na dotacích z veřejných rozpočtů a přitom by mohl stále plnit své poslání místa 
stvořeného ke tvoření a naslouchání.  

              Jan Rodina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Základní údaje o společnosti 

Název: Momo Chrudim, o.p.s. 
Právní forma: obecně prospěšná společnost 
Sídlo: Čs. armády 213, 537 01 Chrudim 
Tel.: 775 780 950, email: info@devcatkomomo.cz 
URL: www.devcatkomomo.cz 
IČ: 27524582, DIČ: CZ27524582 
Bankovní účet: Fio banka Chrudim, 
Č.ú.: 2400201935/2010 
Statutární zástupci v roce 2012: Mgr. Pavel Lomička, Bc. Petra Klasovitá, Mgr. Renata Kočí  
(od 25.3. 2013 Bc. Jan Rodina) 
Registrace: rejstřík OPS, Krajský soud v Hradci Králové, oddíl O, vložka 169 
Datum vzniku: 26.11.2007 
Datum založení: 6.8.2007 
Zahájení obecně prospěšné činnosti: 1.5.2008 
Druh obecně prospěšných služeb: sociální služby, vzdělávací kurzy, předškolní pedagogika 
Změny v zakládací listině: v roce 2012 změny neproběhly 
 

Správní rada Momo Chrudim, o.p.s.: 

Předseda správní rady: 
Adéla Hattanová 
Členové správní rady: 
Milan Barták  
Miluše Čápová 
Milan M. Horák 
 

Dozorčí rada: 
Aneta Almašiová 
Petr Kuneš 
Vladimír Lechnýř 
 

Zakladatelé: 
Milan Barták 
Veronika Bartáková 
Miluše Čápová 
Naděžda Janíková 
Kateřina Josífová 
Pavel Lomička 
Karolína Lomičková 
František Sahula 
Vlasta Sahulová 
 
           
         (stav ke 31.12.2012) 
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Historie… 
 
Momo Chrudim, o.p.s byla založena na podzim roku 2007. Její obrysy se začaly rýsovat 
přibližně o půl roku dříve, kdy se v Chrudimi a jejím okolí začala scházet skupinka devíti 
budoucích zakladatelů nad společnou vizí  zřízení sociálně terapeutické dílny, ve které by 
mohli pracovat lidé s mentálním postižením. S touto myšlenkou jsme se také účastnili 
Komunitního plánování sociálních služeb města Chrudim, v rámci kterého byla dílna zařazena 
mezi rozvojové priority.  

S podporou města Chrudim, soukromých sponzorů a společnosti ETS s.r.o., která nám 
výhodně pronajala prostory, se nám podařilo během prvního čtvrtletí roku 2008 připravit a 
vybavit prostory dílny. V květnu 2008 jsme pak od Pardubického Kraje získali registraci 
poskytovatele sociální služby sociálně terapeutická dílna.  

Od roku 2009 jsme podporováni Pardubickým krajem, Městem Chrudim a Úřadem 
práce v Chrudimi. 

Od roku 2010 jsme dodavatelem Individuálního projektu Pardubického kraje na 
sociální služby z Evropského strukturálního fondu Operační program lidské zdroje a 
zaměstnanost.  

V září 2010 se nám podařilo ve Slatiňanech otevřít soukromou Mateřskou školu 
Děvčátka Momo, jejíž výukový program čerpá z waldorfské pedagogiky.  

Od ledna 2010 do března 2012 jsme sociální službu poskytovali v Chrudimi a ve 
Slatiňanech. V březnu jsme rozšířili prostory chrudimské dílny a uživatele i pracovníky jsme 
spojili do jedné dílny. 

V Chrudimi jsme od roku 2010 díky podpoře Pardubického kraje a Nadace OKD 
provozovali chráněný obchod a kavárnu. Kavárnu se nám podařilo udržet díky dotaci Nadace 
OKD do června 2012.  

Od května 2012 se účastníme Akcelerátoru sociálního podnikání, který pořádá 
Akademie sociálního podnikání při Nadaci Via.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sociálně terapeutická dílna 

Sociálně terapeutická dílna funguje od roku 2008, od ledna 2010 poskytuje sociální službu 
jako dodavatel Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby v Chrudimi a 
Slatiňanech.  

Sociální službu poskytujeme pět dní v týdnu: pondělí - pátek od 8:00 do 12:00. 
Uživatelé navštěvují dílnu pravidelně dle svých individuálních plánů, nejméně 1x týdně, 
většina 5x týdně. 

V březnu 2012 jsme z organizačních a provozních důvodů sloučili slatiňanské a 
chrudimské pracoviště do jednoho. Rozšířili jsme a přebudovali prostory chrudimské dílny. 
Uživatelé i pracovníci služby ze Slatiňan začali dojíždět do Chrudimi. 

V roce 2012 jsme se soustředili na optimalizaci a zkvalitnění výroby v dílně, a to 
s ohledem na možnosti a schopnosti jednotlivých uživatelů sociální služby a rovněž 
s ohledem na hospodárnost a efektivitu naší společné práce. A také více bereme v úvahu 
možnosti prodeje našich výrobků. Je to vlastně soustavný proces, neboť (nejen) řemeslné 
schopnosti i možnosti uživatelů se vyvíjí a mění. Řadu výrobků jsme přestali vyrábět a naproti 
tomu jsme zavedli některé nové, jako například „kreativní sady“ pro suché plstění.  

I v roce 2012 jsme se účastnili prodejních akcí, kde prodáváme naše výrobky a 
propagujeme naši společnost. Namátkou zmíníme jarmarky na waldorfských školách a 
školkách, v Obci křesťanů v Praze, Veselém kopci u Hlinska, Eko-jarmark v Olomouci. Snažíme 
se dodávat naše zboží do obchůdků a e-shopů s výtvarnými potřebami. Příští jaro se snad 
konečně dočkáme vlastního internetového obchodu. 
 

Statistický přehled využití kapacity služby v roce 2012 

měsíc   Počet osob   Počet dnů   Počet osobodnů 

Leden    18   20   223 

Únor    17   18   229 

Březen   18   15   183 

Duben    18   17   206 

Květen   17   19   213 

Červen   17   15   167 

Červenec  13   8   78 

Srpen    0   0   0 

Září    16   16   171 

Říjen    17   21   224 

Listopad   18   18   222 

Prosinec   16   9   95 

Celkem         2011 

Závazné ukazatele: Počet osobodnů, ke kterým jsme se zavázali v roce 2012, je 1600. 
 
Místo poskytování služby v roce 2012: Chrudim, Čs. Armády 213,  

     Slatiňany, Vrchlického 168, do března 2012 
 
Vedoucí dílny: Jarmila Lamačová v roce 2012 (aktuálně Irena Pavlíčková) 



Tel.: 774 930 950 
E-mail: dilna@devcatkomomo.cz 
Časový rozsah: po – pá, od 8:00 do 12:00 
Kapacita: 14 (18) osob 
 
Lidé: 
Pavel Lomička, Petra Klasovitá, Renata Kočí, Jarmila Lamačová, Irena Pavlíčková, Jana 
Peřinová, Jan Rodina, Jana Kalužíková, Tamara Rain 
Externě pracovníci: Veronika Částková, Kateřina Doucková, Marek Vejda, Lenka Průšová 
Dobrovolníci: Simona Šafaříková, Lenka Dušková, Marek Vejda, Marcela Voráčková 
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Duhová kavárna  
 
Duhová kavárna fungovala pro veřejnost do 30. června 2012, kdy skončil projekt podpořený 
Nadací OKD.  Projekt byl zahájen v červnu 2011 a jeho cílem bylo zprofesionalizovat služby 
kavárny a zaměstnat osoby se zdravotním znevýhodněním. Obojí se podařilo. Byla vytvořena 
dvě pracovní místa pro osoby se zdravotním znevýhodněním a byla přijata pracovnice na 
pozici vedoucí kavárny. Rozšířil se sortiment kavárny a také nabídka kulturního programu pro 
veřejnost, a to nejen kvantitativně, ale též z hlediska pestrosti.  

Od ledna 2012 do června 2012 jsme v kavárně zorganizovali 40 programů (přednášky, 
kurzy, výstavy, promítání atd.). I přesto, že jsme věnovali velké úsilí propagaci programů, 
byla jejich návštěvnost značně kolísavá (od 5 do 45 lidí). Jelikož některé programy byly 
zaměřeny spíše alternativně, nižší zájem jsme očekávali.  

Mezi nejúspěšnější programy patřilo promítání filmu o Bhútánu, přednáška 
psychoterapeutky Petry Polokové O vlivu rodinného prostředí na vývoj dítěte, promítání filmu 
s ekologickou tematikou Ekonomika štěstí a houslový koncert Agnes Kutas. Mezi pravidelně 
navštěvované patřily i kurzy automatické kresby a kurzy práce s ovčí vlnou. Do organizace i 
propagace akcí byly zapojeny i pracovnice kavárny se zdravotním znevýhodněním, a to 
zejména tak, že pravidelně roznášely propagační materiály a zajišťovaly obsluhu během 
programů. 

Návštěvnost kavárny a tím i její tržby se výrazně zvýšily oproti období před zahájením 
projektu. Avšak stále to nestačilo na ekonomickou soběstačnost. S ohledem na charakter 
kavárny a na její nevýhodné umístění bylo potřeba k jejímu dalšímu fungování grantových 
prostředků. Toto zjištění nás vedlo k hledání finačních prostředků, které by zajistily 
pokračování projektu sociální kavárny. Avšak Nadace OKD ani Pardubický kraj naše žádosti 
nepodpořily. Zapojili jsme se též do Burzy filantropie, ale ani tam jsme nebyli se svojí žádostí 
úspěšní. Město Chrudim nás podpořilo darem ve výši 5 000,- Kč, abychom mohli alespoň 
částečně pokračovat v pořádání programů pro veřejnost i ve druhém pololetí. V měsících září 
až prosinec 2012 jsme uspořádali 9 programů pro veřejnost. Největší návštěvnost měla 
přednáška „Vztahy a manželství“ paní Petry Polokové. Veřejnost si našla cestu i na seminář 
Arteterapie, kurz Léčivé meditace i kurz Automatické kresby.  
                    Jana Peřinová 
 
Lidé: Jana Peřinová, Veronika Částková, Renata Finková Mániková, Lucie Secká, Michaela 
Dušková 

 

 

 

 

 



Mateřská škola Děvčátka Momo ve Slatiňanech  

Je v provozu od 1. 9. 2010. Nabízí jednu věkově smíšenou třídu pro 20 dětí ve věku od 3 do 6 
let. Při volné kapacitě přijímá i děti mladší. 

Školka čerpá z waldorfské pedagogiky, uspokojuje potřeby dětí předškolního věku: 
 potřeba životní jistoty 
 potřeba vlastní společenské hodnoty 
 potřeba smysluplného světa 
 potřeba náležitého přísunu podnětů zvenčí 
 potřeba otevřené budoucnosti. 

Chceme vytvořit prostor, ve kterém budou děti prožívat své dětství, svou hru a své 
poznávání světa ze sebe, z vlastní iniciativy a zážitků. 

Chceme zapojovat všechny smysly a co nejvíce podněcovat vůli skrze aktivní a tvořivou 
činnost v kontaktu s přírodou i živou kulturou. 

Na čem nám záleží: 
 Volná hra, která podporuje aktivitu a tvořivost 
 Podnětné a kvalitní hračky z přírodních materiálů 
 Pestré a zdravé stravování, včetně biopotravin 
 Živá řeč, hudba a zpěv 
 Respekt k individuálnímu vývoji dítěte. 

Adresa: MŠ Děvčátka Momo, Vrchlického 168, 538 21 Slatiňany 
Email: skolka@devcatkomomo.cz, tel.: 774 709 311, IČ: 71341145 
Ředitel: Mgr. Milan Barták 
Školka je samostatným právním subjektem se svým vlastním hospodářstvím. 
 
 
Školní rok 2012/2013 
 
„Rok jak kolo točí se, dny si skládá v měsíce...„ 
 
Aniž bychom se nadáli, je další školní rok za námi. Ve školním roce 2012/2013 se sešlo 20 
správných veselých dětí, které spolu s třemi tetami lehce pluly na vlnách pro děti přátelské a 
přirozené atmosféry školky, která je školkou dětí a rodičů a pro děti a rodiče.  

Život ve školce je spjat s ročním koloběhem v přírodě. V průběhu roku připravují tety 
společně s rodiči slavnosti, které umožňují dětem prožít náladu právě probíhajícího období. 
Po prázdninách prožitých venku v přírodě je třeba, aby se děti opět vrátily k sobě. Radostné 
letní dny plné světla a tepla jsou za námi a čekají nás nehostinné dny podzimu. Příroda se 
s námi ještě loučí nádhernými barvami, ale chladná rána již oznamují blížící se podzim. Je to 
období boje světla a tmy. Proto se v těchto dnech ve školce vyprávějí příběhy o odvážných 
rytířích bojujících s drakem, ale i klasické pohádky, kde je třeba odvahy, síly a odhodlání. Při 
první společné slavnosti – Michaelské, nejen děti, ale i rodiče nasávali atmosféru toho času a 
v přátelské atmosféře by se besedovalo až do pozdnějších večerních hodin.  
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Podzim a nadcházející zima spolu s krátícím se dnem je časem setkávání, besedování 
a sdílení. Během doby před vánočními svátky jsme se sešli dvakrát za sebou. Světla rychle 
ubývá, příroda se ke spánku ukládá a není toho mnoho, co by nás lákalo pobývat mimo teplé 
domovy a místa s hřejivou atmosférou naslouchání a sdílení.  

Nejdříve nás navštívil Svatý Martin na bílém koni, který ač sníh nepřivezl, byl velkým 
překvapením dětem i rodičům, oděn do červeného pláště a na opravdovém bílém koni, se 
s námi setkal v zámeckém parku. Děti se naučily píseň zpívající příběh Svatého Martina a na 
závěr slavnosti jsme se všichni podělili martinskými rohlíčky, které maminky s láskou upekly.  

Slavnost předvánoční již byla v duchu očekávání svátků vánočních a proběhla 
v komorní a slavnostní atmosféře, děti prošly adventní spirálou a zpět se vracely s jablíčkem 
a svíčkou, které pokládaly na připravené hvězdičky, jejichž svit tajemně ozařoval společně 
sdílenou chvíli. I přestože vánoční svátky již byly za námi, přenesli jsme se ještě po nich zpět 
do doby narození Jezulátka, děti nám v období tříkrálovém zahráli Betlémskou hru o tom, jak 
to bylo v Betlémě se zvířátky.  

V napjatém očekávání konce zimy jsme se přenesli přes masopustní veselí a vynesli 
Mořenu do Chrudimky. Poslední slavností byla Jánská slavnost, která byla vrcholem školního 
roku. Děti s tetami secvičily pohádku a slavnostně ji předvedly rodičům. Poslední slavnost 
měla i nádech smutku neboť jako každý rok jsme se ve školce loučili s předškoláčky, letos to 
byly 2 dívenky a 1 chlapec, kteří odcházejí po prázdninách do prvních tříd. Na závěr slavnosti 
se naší zahrádce konal zahradní piknik se spoustou dobrot, jimiž nás po celý rok zásobují 
naprosto úžasné maminky našich dětí.  

Život v mateřské školce Děvčátka Momo byl v tomto roce plný radosti, smíchu a 
dětských úsměvů, samozřejmě, že se našly i okamžiky slziček, ale naštěstí v dobré konce se 
vše obrátilo. Školka prošla obdobím stabilizace vedení, sehrávání týmu tet, které se o děti 
starají a obstála na výbornou.  

Myslím, že bychom měli zmínit, že se vytvořilo silné jádro rodičů a přátel školky, kteří 
jsou stavebními a podpůrnými kameny, což dokázali při mnoha příležitostech, jako jsou 
pravidelné psané příspěvky do Slatiňanských ozvěn, samostatné uspořádání a organizace 1. 
ročníku Férového pikniku ve školce a v blízkém okolí spolu s kulturním programem, 
řemeslnými dílnami, občerstvením a nejmenším bleším trhem na světě.  

Není možné nezmínit finanční a materiální podporu ze strany rodičů, za kterou školka 
moc děkuje a velmi si jí váží. Symbolem společného díla a úsilí je nový velký domeček pro 
děti na zahrádce školky, který jako kdyby chtěl započíst psát novou historii školky. Na závěr 
mi dovolte poděkovat tetám, které o naše děti s láskou pečují a bez kterých by školka 
Děvčátka Momo nebyla školkou Děvčátka Momo.  

 Olga Chlápková 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU – 2012 
 

Označení Název ukazatele 
Číslo 
řádku 

Činnosti 

Hlavní Hospodářská Celkem 

5 6 7 

A NÁKLADY 1       

I. 
Spotřebované nákupy 
celkem 2 221 963,40 110 116,00 332 079,40 

II. Služby celkem 3 293 520,10 8 260,00 301 780,10 

III. osobní náklady celkem 4 1 555 177,00 26 612,00 1 581 789,00 

  z toho plat ředitele   259 356,00   259 356,00 

IV. Daně a poplatky celkem 5       

V. Ostatní náklady celkem 6 67 186,55   67 186,55 

VI. 

Odpisy, prodaný majetek, 
tvroba rezerv a opravných 
položek 7       

VII. 
Poskytnuté příspěvky 
celkem 8       

VIII. Daň z příjmů celkem 9       

  Náklady celkem 10 2 137 847,05 144 988,00 2 282 835,05 

B VÝNOSY 11       

I. 
Tržba za vlastní výkony a 
zboží celkem 12 35 848,00 249 075,18 284 923,18 

II. 

Změna stavu 
vnitroorganizačních zásob 
celkem 13 

 
  

 III. Aktivace celkem 14       

IV. Ostatní výnosy celkem 15 795,11   795,11 

V. 

Tržby z prodeje majetku, 
zúčtování rezerv a opravných 
položek celkem 16 460,00   460,00 

VI. Přijaté příspěvky celkem 17 148 000,00   148 000,00 

VII. Provozní dotace celkem 18 1 848 678,75   1 848 678,75 

  Výnosy celkem 19 2 029 134,04 253 723,00 2 282 857,04 

C 
Výsledek hospodaření před 
zdaněním 20 -108 713,01 108 735,00 21,99 

D 
Výsledek hospodaření po 
zdanění 21 -108 713,01 108 735,00 21,99 

 
 
 
 
 
 
 
 



Činnost sociálně terapeutické dílny v roce 2012 probíhala za podpory  
Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby: 

 

Dále nás významně podpořil Úřad práce Pardubice pobočka Chrudim formou dotací veřejně 
prospěšných a společensky účelných pracovních míst. 

Kavárna byla v roce 2012 podpořena grantem Nadace OKD 
a čerpala také podporu z grantu města Chrudim. 

 

 

 

 

 

 

Rozvoj našeho sociálního podnikání podporuje Akademie sociálního podnikání Nadace Via. 

 

Dále děkujeme za finanční dary: 

Zdeňce Edlové   Adriánu Czernikovi  Janu Jetmarovi  

 
Dobrovolnickou prací nás podpořili: 
Marek Vejda, Marcela Voráčková, Jana Kubatová, Lenka Dušková, Simona Šafaříková a další. 
 

Všem, co nás podporují a pomáhají nám, upřímně 
děkujeme. 



/

fo.uun^podle Prilohy 6. 1

/ 

vyhlasky d 504/2002 sb.

0eetni lednoika dorudi:
1 x piislusn6mu lin o196nu

Rozvaha v pln6m rozsahu

k 31.12.2012
( v haleiich )

tco

27524582

N6zev, sldlo a prdvnl forma
Udetni jednotky

Momo Chrudim, o.p.s.
Cs.arm6dy 213
Chrudim'l
537 01

AKTIVA dislo
i5dku

Stav k prvnlmu dni
06etniho obdobi

Stav k poslednimu
dni

o 1

A. Dlouhodobf majetek celkem Soudet l.ai lV. 1

Dlouhodobli

nehmotny

majetek

celkem

1. Nehmotn6 wj'sledky uj'zkumu a rnfvoje (O12)

2. Software (O13)

3. Ocenitelnd praiva (014) 4

4 Drobnf dlouhodobf nehmotnf majetek (018) 5

5. Ostatni dlouhodobli nehmotn! majetek (019) o

6. Nedokondenf dlouhodobf nehmotny majetek (O41) 7

7. Poskytnut6 zilohy na dlouhodobf nehmotnf majetek (051 ) 8

Soudet 1.1. aZ 1.7 o

tl

Dlouhodobf

hmotny

majetek

celkem

1 . Pozemky (031) 10

2 UmSleck6 dila, piedmdty a sbirky (032)

Stavby (021)

4. Samostatn6 movit6 v6ci a soubory movitfch v6ci (O22) ?

5. P6stitelsk6 celky trvalfch porostfr (O25) 4

G.ZAkladni st6do a taZnd zviiata (026) 5

7. Drobnf dlouhodob! hmotnf majetek (028) 6 159 678,80 zzt coo,+u

8. Ostatni dlouhodobf hmotnf majetek (029) 7

9. Nedokondenf dlouhodobf hmotnf majetek (o42) 8

1O. Poskytnut6z6lohyna dlouhodobfhmotnfmajetek (O52) o

Soudet ll 1. a2ll.1O. 20 159 678,80 227 366,40

ill

Dlouhodobf

finandni

majetek

celkem

1. Podily v ovl6danlch a ilzenfch osobdch (061) 21

2. Podily v fdetnich jednotkdch pod podstatnfm vlivem (062) 22

3. Dluhov6 cenn6 paplry dEen6 do splatnosti (063) z5

4. P0j6ky organizadnim sloZk6m (066) 24

5 Ostatni dlouhodob6 p0j6ky (067) 25

6 Ostatni dlouhodobf finandni majetek (06e) zo

7. Poiizovan! dlouhodobf finandni majetek (043)

Soudet lll.1 . a2lll7 28

tv.

Oprdvky k

dlouhodob6mu

majetku

celkem

.1 Opnivky k nehmotnlm vfsledkirm'vlzkumu a u/rcje (O72) ZY

2. Oprdvky k softwaru (073) 30

3 Opr6vky k ocenitelnfm prdv0m (O74) 31

4. Opr5vky k drobn6mu dlouhodob6mu nehmotn6mu majetku (078) 5Z

5. Opravky k ostatnimu dlouhodob6mu nehmotn6mu majetku (079)

6 Oprdvky ke stavbdm (081) 34

7. Oprdvky k samostatnfm movitfm vdcem a soubor0m movitych Wc (082)

8. Opr5vky k p6stitelshim celk0m trvalfch porostft (O85) 5b

9 OprSvky k z6kladnlmu stddu a taznym zviiat&m (086) ?-7

10. Opravtcy k drobn6mu dlouhodob6mu hmotn6mu majetku (088) 38 159 678,80 -227 366,40

11. OprAvky k ostatnimu dlouhodobemu hmotn6mu majetku (08e)

Sou6et lV1. aZ 1V.11 40 159 678,80 -227 366,40



AKTIVA dislo
i6dku

Stav k prvnimu dni
U6etniho obdobi

Stav k poslednlmu
dni

a b 1 z

B. ' KrStkodobf majetek celkem Soudet B.l. ai B.lV. 41 1 051 793.69 945122,74

ZAsoby

celkem

1. Materidl na sklad6 (12\

2. Materidl na cest6 (119) 43

3. Nedokonden6 vr.iroba (121) 44

4. Polotovaryvlastnivlroby (122) 45

5 Wrobky (123) 6 49 095,90 44 448,08
b Zviiata -('124) 47

7.ZboZi na sklad6a v prodejn6ch (132) I
8.Zbo21 na cest6 (139) 49

9. Poskytnut6zdlohynazdsoby (314) 50 470,00
Soudet 1.1- aZ 1.9. 51 49 565,90 44 448,08

il.

Pohleddvky

celkem

1. Odb6ratel6 (3 1) JZ 489 704j0 17 605,10
2. Sm6nky k inkasu (3 z) q?

3. Pohled6vkyza eskontovan6 cenn6 papiry (3 3) 54

4. Poskytnut6 provoznizillohy (3 4) 55

5. Ostatni pohleddv(y (3 5) 56 268 042.80 108 693,44 ._

6. Pohled6vkyza zam6stnanci (335) 505,00 T
7. Pohfed6vky za institucemi socr zabezpe6eni a zdrav. poji5t6nf (336) 58

8. Dafi z piijmfi (341) 59

9. Ostatni piim6 dand (342) 60

0. Dai z piidan6 hodnoty (343) 61

1. Ostatni dan6 a poplatky (345) 62

2. N6roky.na dotace a ostatni z(dtov6n[ se statnim rozpo6tem (346) 63 21 598.00
3. N6rolqy na dotace a ost. zridtov6ni s rozp: orgdnO 0zem. samospr (348) 64

4. Pohledixkyza odastnllqysdruzeni (358) Aq

5. Pohleddvkyz pevnfcfi terminovfch operaci (373) 66

6. Pohleddvkyz vydanfch dluhopis0 (375) 67

7. Jin6 pohledavky (378) 68

8. Dohhdn6 06ty aKivni (388) 69 552927,60
9. Opravn:i poloZka k pohleddvktim (391) 70

Soudet 11.1. a211.19. 71 779 849.90 679 226.14
ill

Kr6tkodobf

finandni

majetek

celkem

1. Pokladna Q11\ tz 25 300,00 11 971,00
2. Ceniny (213) ae

3. U6ty v bank6ch (22'l) 74 197 077,89 209 477,5
4. Majetkov6 cenn6 papiry kobchodov5ni (251) ta

5. Dluhov6 cenn6 papiry k obchodorninl ' (253) to

6. Ostatni cenn6 pap[ry e56)
7. Poiizovany krdtkodob!'financni majetek (259) I6

8. Penlze na cest6 (261) 79

Soudet lll.1. aZ lll.8. .JU 222377.89 221 448,52



'6islo
i6dku

Stay K prvnimu dnl
Udetniho obdobi

Stav k poslednimu
dni

a b 1 2

tv.

Jin6 aktiva

celkem.

1. N6kladypii5tich obdobi (381) 81

2. Piijmy pii5tich obdobi (385) 82

3. Kurz6v6 rozdilyaKivni (386) 83

Soudet lV.1 . a2 1V.3. 84

Aktiva celkem Soudet A. aZ B. 85 1 051 793,69 945122,7-4

qJ

\t



PASIVA 6islo
i6dku

Stav k prvnimu dni
(detniho obdobi

Stav k poslednimu
dni

a b L+

A- Vlastni zdroje celkem Soudet A.l. ai A.ll. oo 300 262,81 300 284,80
t.

Jm6nI

celkem

1. Vlastni jm6ni (9O1) ot 2 769,11 2769,11
2. Fondy (911) 88

3. Ocehovaci rozdily z piecen6ni maletku a zdvazktt (921) RO

Soudet l.f . ai 1.3. qn 2769,11 2 769,11

il.

Vfsledek

hospodaieni

1 Udet v3lsledku hospodaieni (963) o.t X 21,99
2 Vfsledekhospodaieniveschvalovacimilzeni (931) 92 27 904,32 X

3 Nerozd6lenf zisk, neuhrazend ztrdta minulfch let (932) 269 589,38 297 493,70
Soudet ll.1 aZ ll.3 94 297 493,70 297 515,69

B. Cizi zdroje celkem Soudet B.l. ai B.lV. 751 530,88 644 837,94
I Rezervy 1. Rezervy (941) YO

Hodnota | 1

il.

Dlctuhodob6

zavazky

celkem

1. Dlouhodob6 bankovnl [v6ry (951 )

2. Vydan6 dluhopisy (953)

3. Zdtvazky z prondjmu (954) 100

4. Piijat6 dlouhodob6 z6lohy (955) 101

5. Dlouhodob6 sm6n(y k [hrad6 (958) 102 \
6. Dohadn6 fdty pasivni (389) 103

7 Ostatni dlouhodob6 z6vazW (s5s) 104

Soudet 11.1. aZ ll.7 05

ill

Krzitkodob6

zdvazky

celkem

1. Dodavatel6 . 21)l UO 40 329.40 3 655,00
2 Sm6nkyk lhrad6 (322) UT

3 Piijat6 zdlohy (324) 08 473 300,00 473 300,00
4 Ostatni zivazky (325) 09 2255,00 1 268,00
5. Zam6stnanci (331) 10 78 s02,00 77 811,00

6 Ostatni zdvazky vrldi zamdstnancim (333) 111

7 ZAvazky k institucim soc. zabezpedeni a zdrav. pojiSt6ni (336) 112 40 730,00 38 580,00
8. Dai z piijmt (341) 113

9. Ostatni piim6 dan6 (342) 114 11213,00 I422,00
O. Dah z piidan6 hodnoty (343) 11s

'l . Ostatnl dan6 a poplatky (345) 116

z.Zavazky vevztahu k statnimu rozpodtu (346) 117

3. Zt;azky ve vztahu k rozpodtu org6ni izem. samospr. celkt (348) 118

4. Z|vazky z upsanfch nesplacenlch cennych papir& a vklad& (367) 119 \
5. Z1vazky k ildastnikfim sdru2eni (368) 120

6. ZAvazky z pevnfch terminovlich operaci (373)

7. Jin6z6vazky (379) 105 201,48 4'1 801,94

8. Krdtkodob6 bankovni 0v6ry e31) 23

9. Eskontni 0v6ry e32) 24

20. [dan6 kr6tkodob6 dluhopisy (241) 25

21 . Vlastni dluhopisy (255) zo

22. Dohadn6 fdty pasivni (389) 27

23. Ostatni krStkodob6 finandni vlpomoci (24s) zo

Soudet lll.1 a2. lll23 ZY 751 530,88 644 837,94 I



6islo
iddku

Stav k prvnimu dni
06etniho obdobi

Stav k poslednfmu
dni

d '3 4
tv.

Jin6

pasva

1. Vldaje pristich obdobr . (383) 130
2. Vfnosy pii5tich obdobi (384) 131
p. Kurzov6 rozdily pasivni (387) 132

Soudet lV a2 1V.3. 4ee

Pasiva celkem Soui6tA. ai B. 134 1 051 793.69 -945122,74

\c



/' , Vtkaz zisku a draty
I podle Pff lohy d. 2

/ vyhlesky d.504/2002 Sb
WxazzrsKu A zrRArY

k 31.12.2012
( v haleiich )

tco

27524582

N6zev a sidlo tldetni jednotky

Momo Chrudim, o.p.s
Cs.armady 213
Chrudim 1

537 01

0detnl jednotka doruei:
1 x pfislusnemu flnandnimu

organu

Oznadenl N6zev ukazatele Cislo
iddku

nnos

Hlavnl Hospod6isk6 Celkem

5 o 7

A NSklady 1

Spotiebovan6 ndkupy celkem Soudet | 1 a21.4 221963,40 110 116,00 332 079,40

1 Spotieba materiSlu (501) 3 137 916,80 110 116,00 248 032,80

2 Spotfeba energie (502) 4 75 479,60 75 479,60

Spotieba ostatnlch neskladovatelnfch doddvek (503)

4 Prodan6zbo2i (504) 8 567,00 8 567,00

SluZby celkem Soudet 11.5. a2 11.8. 293 520,10 8 260,00 301 780,10

5 Opravy a udrZovdnl (511) 8 3 203,40 3 203,40

o Gestovn6 (512) q 13 366,00 8 155,00 21 521,OO

7 Ndklady na reprezentaci (513) 10 26 584,00 26 584,00

o Ostatnl sluZby (518) 11 250 366,70 105,00 250 471,70

Osobni ndkladv celkem Soudet lll 9 a2 lll.13 12 1 555 177,00 26 612,00 1 581 789,00

9 Mzdov6 ndklady (521) IJ I 207 647,00 21 381,00 1229 028,00

10 Z6konn6 socidlni poji5tdni (524) 14 347 530,00 5 231,00 352 761,00

1'l Ostatni soci6lni poji5t6ni (525) 15

12 Z6konn6 socidlni nziklady (527) 16

13 Ostatni socieilni n6klady (528) 17

Dan6 a poplatky celkem Sou6et 1V.14. a2M6. 18

1A Dah silnidni (531) 1q

tc Dai z nemovitosti (532) 20

t0 Ostatni dan6 a poplatky (538) 2',1

V. Ostatni ndklady celkem Sou6et V.17. a2Y.24. 22 67 186,55 67 186,55

17. Smluvni pokuty a riroky z prodleni (541) z5

'18 Ostatni pokuty a penele (542) 24 500,00 500,00

1q Odpis nedobytn6 pohleddvky (543) 25

zv Uroky (544) 26 -29 851,48 -29 851,48

21 Kurzov6 ztr6ty (545) 27

22 Dary (546) 2A 88 542,00 88 542,00

z5 Manka a Skody (548) ZJ

24 Jin6 ostatni nSklady (549) JU 7 996,03 7 996,03

Odpisy, prodan]t majetek, tvorba rezerv a Soudet Vl 25. a2 V1.30
opravnlch poloZek celkem

31

25 Odpis dlouhodob6ho nehmotn6ho a hmotn6ho majetku (551) 5Z

z0 Z0statkov5 cena prodan6ho dlouhodob6ho nehmot. a hmot. majetku (552) 33

27 Prodan6 cenn6 papiry a podily (553) 34

26. Prodanf materiail (554) ?q

ZY Tvorba rezerv (556) JO



)znadeni N6zev ukazatele Cislo
iddku

Cinnosti

Hlavni Hospod6isk6 Celkem

5 A a
I

an Tvorba opravnfch poloZek (559) 37

Poskytnut6 piispdvky celkem Soudet Vll.31 . aZVll.32. ?a

?,1 Poslqytnut6 piispdvky zrldtovan6 mezi organ. sloZkami (581) 39

3? PosMnut6 6lensk6 piispdvky (582) 40

Dai z piijm0 celkem Hodnota Vlll.33. 41

5J Dodate6n6 odvody dan6 z piijmfi (595) 42

N6klady celkem Soudet l. aZ Vlll. 43 2 137 847.O5 144 988,00 2282 835:05

s)

o



t,
I

tûznacenl N6zev ukazatele Cislo
i6dku

Cinnosti

Hlavnl Hospod6isk6 Celkem

o 7

B Vfnosy M

Tr2byzavlastni uj'konyazboZicelkem Sou6etll a213. 45 35 848,00 253 723,00 289 571,00

TrZby za vlastni vfrobky (601) 46 '180 329,00 180 329,00

Tr2by z prodeje sluZeb (602) 47 6 129,00 73 394,00 79 523,00
? lrZby za prodan6 zbo2i (604) I 29 719,OO 29 719,00

il Zm6na stavu vnitroorganizadnlch zaiSob celkem Soudet ll 4 aZ ll7 - 49 -4 647,82 -4 647,82
q Zm6na stavu z6sob nedokon6en6 vfroby (611) 50

5 Zm6na stavu zdsob polotovar& (612) 51

o Zm6na stavu zdsob v'jrobktr (613) 52 -4 647,82 -4 647,82

7 Zm6na stavu zvliat (614) 53

Aktivace celkem Soudet lll.8. a2lll.11 54

o AKivace materi6lu a zboZi (621)

o AKivace vnitroorganizadnlch sluZeb (622) 3b

10 AKivace dlouhodob6ho nehmotn6ho maietku (623) 57

44 AKivace dlouhodob6ho hmotn6ho majetku (624) 58

Ostatni rn/nosy celkem Soudet lV 12 a21YJ8 795,11 795,11

12 Smluvni pokuty a froky z prodleni (641) 60

13 Ostatni pokuty a pen6le (642) ol

t1 Platby za odepsan6 pohleddvky (643) oz

15 Uroky (644) 795,41 795,41

16 Kurzov6 zisky (645) o4

Z0dtovzinl fondi (648) 65

18 Jin6 ostatni rnj'nosy (649) bb -0,30 -0,30

TrZby z prodeje majetku, zridtov6ni rezerv. a Soudet Vl9 aZ V25
opravnfch poloZek celkem

67 460,00 460 00

1q Tr2by z prodeje dlouhodob6ho nehmot a hmot majetku (652)

20. Tiby z prodele cennych papiri a podilir (653) OY

21 Tr2by z prodeje materi6lu (654) 70 460,00 460,00

22 Vynosy z kr6tkodob6ho finan6niho majetku (655) tl

z5 Zrldtov6nl rezerv (656) 72

Vynosy z dlouhodob6ho finandniho majetku (657) 73

25 Z:Od|oveni opravnfch poloZek (659) 74

J, vr Piijat6 piisp6vky celkem Sou6et V1.26 a2Vl.28 /5 148 000,00 148 000,00

zo Piijat6 piisp6vky z06tovan6 mezi organizadnimi sloZkami (681) to

27 Piijat6 piisp6vlq (dary) (682) 77 148 000,00 148 000,00

26 Piijat6 dlensk6 pitsp6vky (684) t6

Provoznl dotace celkem Hodnota Vll 29 1 848 678,75 I 848 678,75

29 Provozni dotace (691) 80 '1 848 678,75 1 848 678.75

Vfnosy celkem Soudet l. aZ Vll. aa 2 029 134,04 253 723,00 2282 857,04



)zna6enf NSzev ukazatele Cislo
i6dku

Cinnosti

Hlavni Hospod6isk5 Celkem

6 7

c. Vfsledek hospodaieni pied zdaninim Vfnosy- N6klady a2 -108 713,01 '108 735.00 21,99

34 Dai z piijm0 (591) 83

D. Vfsledek hospodiieni po zfan6ni C. -34. a4 -108 7'13,01 '108 735,00 21,99

Odesl6no dne: Podpis odpov6dne
oboby:

Podpis oqoby odpov6dn6
zazat6f.ov{ni:

T.elefon:

€)



iiloha dafiov5ho Piizn6ni
Poplatnik:
ot6lnoonc 6islo):

Momo Chrudim, o.p.s., obecn6 prosp65na spolednost

c227524582

Piiloha k ridetni zAv6rce 2012

l. Obecn6 informace
. 1. N6zev organizace: Momo Chrudim o'p's'
2. teo: zzs 24 582
3. ZapsanAv rejstiiku obecn6 prosp65nfch spolednosti, veden6ho krajsklfm soudem v Hradci Kr6lov5 oddil

O, vloZka 169

,, 4. Pr6vniforma: obecnE prosp65n6 spoleenost

L b. piedm6t 6innosti: kurzy a volnodasov6 aktivity, soci6lni sluZby a soci6lni podnik6ni, Skolni a piedSkolni

pedagogika, PodPora rodinY

Doplnkov6 cinnost : hostinskA einnost, vfroba, obchod a sluZby neuveden6 v piiloh6ch 1 a23

Zivnost.z6kona

- 6. Sidlo spolednosti: Cs' armddy 213
537 01 Chrudim

T..Slatut6rniorg6n:ieditelMgr'RenataKodl,nar'30'4'1973'v
V bytem Trpi5ov 1O4, 538 21 Slatifrany - 26'9'2:012

8. Den z6Pisu: 29.11.2OO7

espr.vni'"0"'!,:",1'"?1il'x:'lJ,ilx"#?i3:.3:;"iil:'-,

Milu5e C6pov6, nar.'10.10.1978, Chrudim

Milan Bart6k, nar. 18'12'1973, Nasavrky

Alice Kuklov6, nar.6.5 .1973, Nace5ice

Petr Budil, nar.30.6'1973, Praha 1

'f 0. Dozoref rada: piedseda- Vladimir LechnyTi, nar'18'1'1972'
Lozice

clenov6: Petr Kune5, nar. 30.6-1976, Hei.M6stec
Aneta Alma5iovS, nar.23.5. 1 983,

Pardubice

ll. Zam6stnanci a mzdY
ho1ifdicfpracovnfk.Kg1.12.2012by|o6pracovnikfina
odu o provedeni pr6ce' Mzdy v roce 2012 byly hrazeny
m (lP), dotaciod Uiadu pr6ce v Chrudimi a dotace z

2. Osobni n6klady: celkem 1'581.789,-Kd
zlP - 1.365.565'-Ke

' z Uiadu prAce - ,.Kc
z Nadace OKD - 134-245,- Ke

zbyvEici E6st 84.979,-kc je hrazena z vlastni dinnosti'

plat iidiciho pracovnika pii uvazku 0,6 - 0,7 je 16.800,- Ke -fi.o2o,-Kd,

lll. P0j6ky, uv6ry
organizace nema u financnfch instituci, ale od soukrom6 osoby, k31'12-2012 zb'iva 41.8o1,94Kd' Tato

pirj6ka spl6cena m6sicn6 trvalfm piikazem'



Pifloha daflov.6ho piizn6nl
Poplatnik: Momo Chrudim, o.p.s., obecn6 prospd5na spolednost
Dle (Rodn6 6isto): C227524582

lV. Udetni zdsady
Udetnictvije vedeno na PC softwarem POHODA. Organizece neni pl5tce DPH, materi6l , evidence DDHM

a slu2by jsou vedeny v poiizovac(ch cen6ch.
V 0cetnictvi jsou v zak1zk1chjednotliv6 zdroje piijmfi - dary,.granty, lP, UP, ve stiediscich jsou jednotliv6

dinnosti - kav6rna, dilna, kurzy, obchod
Jd veden sklad vlastnich vfrobkfr, kteqi je ocendn vyirobnimi n6klady.
Potraviny do kav6rny jsou nakupov6ny na ten den, nejsou kupovSny do z6soby-,protoZe na to nejsou

prostory, tud[Z neni veden ani sklad.Potraviny jsou uctov6ny piimo do spotieby. Cinnost kavdrny skoncila k
31 .7 .2012, pro neekonomienost.

O opravn5ich poloZk6ch neni 06tov6no.

V. Zdroj zisku
Organizace provozuje vyi'robni dilnu na vlfrobu drobnfch vln6nlfch vlirobkfi, kter6 prod6v6 ve vlastnim

obchfrdku a na rfrznyich jarmarcich po cel6 republice.Ztrieb financuje vybaveni dflny, ndkup materi6lu, -.c5stecn6 n6jem a energie a mzdy plynouci pii prodeji na jarmarcich. Pracuji zde klienti Ustavu ze Slatinan. v

V provozu byla ikav6rna, kter6 byla spolufinancov6na z Nadace OKD, mzdy zUP,. V kavSrn6 byly
zam6stndny 2eny t62ce zamdstnateln6 pro sv6 handicapy.

Organizace se snaZl hospodarit s vyrovnanfm rozpodtem, v roce 2012 vykazuje udetnf zisk ve v1f$i 21 ,99
Kc. Tento zisk vznikl z vlastni dinnosti. Ve5ker6 dotace byly i6dn6 vyderp6ny a zfctov6ny.

Vf. Pohleddvky a zAvazky
Pohled6vky z obchodniho styku organizace 17.605,1OKc - jsou do splatnosti.
ZAvazky z obchodniho styku ve vyi5i 3.655,00Kc jsou do lhfrty splatnosti.
Pohled6vka na uctu 315/001 ve vf5i 108.693,44 K6 je za Mateiskou Skolou D6vc6tka Momo ve

Slatinanech. Tato pohled6vka vznikla v roce 201O stavebnimi fpravami a vybavenim. MS tuto pohled6vku
postupnd spldci, v roce 2013 by m6la bft zcela zplacena.

Dom6rky a pen6le nejsou.

Vll. Genn6 papiry .g|
Organizace nemA.

Vlll. Ostatni
a)od rozvahov6ho dne do data vyhotoveni vlfrocni zprAvy nenastaly 2Adn6 vyiznamn6 skutednosti
b) vliihledy do budoucna a cfle pro rok 2013 - d6le pracovat s klienty, udrZet dinnost i pies ve5ker6 financni

probl6my, kter6 se o6ek6vaji
c) (cetnijednotka nem5 aktivity v oblasti vlizkumu a vfvoje
d) v oblasti ochrany Zivotniho prostiedi a pracovn6pr6vnich vztazich se spolecnost iidi dle pr6vnich

piedpisfr platnlich v in ,

e) ucetni jednotka nem6 organizacni slo2ku v zahranici


