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Identifikační číslo: 287 17 708
Spisová značka: O 280 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem
Den zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností: 10. 2. 2010
Zakladatel:
Město Hrádek nad Nisou
Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, PSČ 463 34
Identifikační číslo: 002 62 854
Druh obecně prospěšných služeb:
Organizace a zajištění kulturních a společenských akcí a podpory cestovního ruchu ve
městě, provozování informačního centra, knihovny, muzea Hrádek nad Nisou a muzea
Trojzemí.
Předseda správní rady:
Jiří Timulák
Členové správní rady:
Martin Půta, ThMgr. Hedvika Zimmermannová, Ing. Romana Cermanová, Mgr. Jaroslav
Poláček, Rolf Bartosch
Předseda dozorčí rady:
Jiří Paseka
Členové dozorčí rady:
Ing. Pavel Gorčica, MUDr. Radomír Sekvard, Mgr. Hana Prchlíková, Jaroslav Holata
Náplň činnosti:
 provozování informačního centra
 provozování výstavního centra (muzeum a galerie)
 provozování multifunkčního sálu
 provozování městské knihovny (Václavská 471)
 provozování sálu kulturního domu Beseda (Horní náměstí 124)
 organizování společenských a kulturních akcí ve městě
Provozovny:
 informační centrum, výstavní centrum, multifunkční sál: Horní náměstí 71
 knihovna: Václavská 471
 kulturní dům Beseda (Horní náměstí 124
Údaje o zaměstnancích:
 Mgr. Vít Štrupl – ředitel společnosti
 Ing. Jana Farská – organizace kulturních a společenských akcí
 Mgr. Anna Bláhová – pracovnice informačního centra
 Jelena Vodhánělová – pracovnice knihovny (do 13. 5. 2011)
 Kateřina Zusková – pracovnice knihovny (od 1. 5. 2011)

 Další osoby jsou zaměstnávány příležitostně na dohodu o provedení práce
(organizační zajištění větších kulturních akcí, provoz v DK Beseda)

Aktivity společnosti v roce 2011
Na konci roku 2010 bylo otevřeno Multifunkční centrum Brána Trojzemí v objektu č. p.
71 na Horním náměstí v Hrádku nad Nisou. Po celý rok 2011 již byl pro aktivity
společnosti využíván tento objekt. Do podkroví domu byla přestěhována kancelář
společnosti.

Provozování informačního centra
Informační centrum v přízemí objektu č. p. 71 zajišťuje:
 podávání informací obyvatelům a návštěvníkům města
 sběr aktuálních informací pro obyvatele a návštěvníky města
 získávání materiálů z infocenter, měst a turistických cílů z regionu
 distribuci informačních materiálů z Hrádku nad Nisou i širšího regionu
 prodej map a regionálních publikací
 předprodej vstupenek na akce pořádané Bránou Trojzemí o. p. s. a na akce
ostatních pořadatelů v síti e‐vstupenka.cz.
 kopírování, odesílání faxů, tisk dokumentů
 přípravu vlastních informačních materiálů
 propagaci kulturních a společenských akcí ve městě
Informační centrum bylo v době od 1. ledna do 30. 4. v provozu ve všedních dnech. Od
1. 5. 2011 poskytuje informační centrum jako jedno z mála infocenter své služby 7 dní
v týdnu.
V roce 2011 byly vydány tyto materiály:
 5 druhů pohlednic A6 v nákladu 500 ks s motivem MFC, centra města a náměstí
s vánoční atmosférou
 1 druh pohlednice A5 v nákladu 500 ks s motivem archeologických nálezů
v Hrádku nad Nisou
 novoročenka 2012
 ve spolupráci s Mikroregionem Hrádecko‐Chrastavsko aktualizované vydání
mapy Hrádecko‐Chrastavsko 1:25000
 v rámci projektu Historie a archeologie Trojzemí v textu a obrazech byl vydán
sborník Znovunalezená minulost (160 stran, 700 ks, česko‐německy)
V rámci projektu Vzpomínka na společnou budoucnost – koordinační a výstavní centrum
oblasti muzeí Trojzemí CZ – D – P (Cíl3/Ziel3, leadpartner Město Hrádek nad Nisou) byl
vydán společný leták Výstavního a koordinačního centra Brána Trojzemí a Městských
muzeí v Žitavě.
Ve spolupráci s Městskými muzei v Žitavě a Oblastní galerií v Liberci byl vydán program
výstav pro rok 2012 se seznamem a kontakty na muzejní zařízení regionu Trojzemí.

Provozování výstavního centra
Ve výstavním patře Multifunkčního centra Brána Trojzemí proběhly tyto výstavy:
Znovunalezená minulost (30. 3.‐30. 6.)
Výstava uspořádaná v rámci projektu Historie a archeologie Trojzemí v textu a obrazech,
která představila výsledky archeologického výzkumu v Hrádku nad Nisou, který
probíhal v letech 2009‐2010. Vystaveny byly zpracované nálezy (keramika, trám
z nejstarší stavby ve městě z let 1219‐1235, nálezy z hrobů z Kostelní ulice, další drobné
předměty). Výstava byla doplněna exponáty zapůjčenými z Městských muzeí v Žitavě,
díky kterým mohla být prezentována historie osídlení regionu Trojzemí (slovanská
keramika, keramika z dílen v Žitavě, sekery z doby bronzové z Hartavy). Součástí
výstavy bylo 10 přenosných roll‐upů věnovaných jednotlivým tématům archeologického
výzkumu v Hrádku nad Nisou a mapa centra města s vyznačením míst nálezů.
Výstava se setkala s úspěchem nejen u obyvatel města. Ve velice krátké době po
ukončení archeologického výzkumu se díky spolupráci s archeologem Severočeského
muzea v Liberci Mgr. Petrem Brestovanským podařilo představit výsledky výzkumu.
Obyvatelé města se díky této výstavě dočkali obnovy hrádeckého muzea.
Výstava mohla proběhnout díky pochopení Vlastivědného muzea v České Lípě a Muzea
bižuterie v Jablonci nad Nisou, odkud byly zapůjčeny skleněné vitríny.
Jak běží čas stromům a jak běží čas lidem (12. 5.‐27. 5.)
Výstava o životě lesa a jeho hospodářském využití.
Všechny barvy Nepálu (8. 7.‐31. 8.)
Výstava fotografií z Nepálu. Výstava měla benefiční charakter – částka za prodej
fotografií putovala ve prospěch výstavby školy v Nepálu. Výstava byla zahájena vernisáží
spojenou s projekcí filmu o Nepálu, prodejem tradičních výrobků z Nepálu a podáváním
občerstvení ve formě tradičních nepálských jídel.
Černá bižuterie (19. 7.‐31. 10.)
Výstava šperků z černého skla, vyrobených v dílně hrádeckého občana Vladimíra
Svatoně. Výstava netradiční bižuterie, jejíž výrobou se zabývají jen dva lidé na světě,
přilákala do muzea mnoho návštěvníků. Vernisáž byla spojena s ukázkovou výrobou
šperků.
Kouzlo větrných mlýnů (30. 9.‐15. 11.)
Výstava představovala větrné mlýny hlavně na severu Čech, jejich typy a zařízení. Její
součástí byly dva modely větrných mlýnů.
Balvani a balvany(22. 11.‐10. 1.)
Výstava fotografií fotoklubu z Desné
Další výstavy byly společností pořádány v patře městského úřadu:
Příroda rukama dětí (12. 4.‐30. 6.)
Výtvarné práce dětí hrádeckých škol, žáků Výtvarné školičky, vedený sl. Ditou
Mlejneckou.

Rok poté (7. 8.‐30.9.)
Výstava fotografií – ohlédnutí za povodněmi 2010
Výstava novoročenek (15. 12.‐15. 1.)

Provozování multifunkčního sálu
Projekce filmů
V roce 2011 bylo v sále promítáno 303 představení. Bylo uvedeno 135 titulů. Tato
představení navštívilo 6700 diváků.
Podle momentální nabídky titulů a podle požadavků škol byla zařazována školní
představení za výhodné vstupné.
Podle momentální nabídky titulů se konala také speciální dopolední představení pro
seniory se zvýhodněným vstupným.
V Multifunkčním centru Trojzemí se odehrály dva filmové festivaly: festival
dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět a mezinárodní německo‐česko‐
polský festival Neisse.
Přednášky
V roce 2011 jsme v sále pořádali tyto přednášky:
Hrádecký vampýr z pohledu antropologa
Nejkrásnější hory Etiopie
Nejnovější arch. objevy na severu Čech
Staré cesty v Lužických horách
Přednáška pro Klub českých turistů
Krkonoše ‐ můj život (ve spolupráci se Společností pro Lužické hory)
Větrné mlýny (ve spolupráci se Společností pro Lužické hory)
Lužické hory (ve spolupráci se Společností pro Lužické hory)
Přírodní zajímavosti Žitavských hor (ve spolupráci se Společností pro Lužické hory)
Rybářství bez hranic (ve spolupráci se Společností pro Lužické hory)
Původní druhy ovocných stromů v Lužických horách (ve spolupráci se Společností pro
Lužické hory)
Afrika (pro ZŠ TGM)
Ostatní akce
Multifunkční sál byl dále využíván pro zasedání zastupitelstva města, jednání pracovních
skupin svazku měst Malý trojúhelník, vernisáže výstav, konference, soutěže, koncerty.
V sále proběhly pro příchozí veřejnost rovněž projekce prezentace o rekonstrukci a
výstavbě Multifunkčního centra.
V předsálí proběhly adventní díly a workshop Výroba pravěké keramiky – jak na to?
k výstavě Znovunalezená minulost.

Využití dalších prostor centra Brána Trojzemí
Další prostory centra jsou v průběhu celého roku využívány pro jednání pracovních
skupin svazku měst Malý trojúhelník, různých zájmových skupin a spolků, pořádání
workshopů. V Multifunkčním centru Brána Trojzemí proběhly dvě týdenní akce
pořádané Libereckým občanským sdružením: Mission Possible (školení mládeže
z několika zemí Evropy) a Mládež v akci.

Provozování městské knihovny
Brána Trojzemí převzala provozování městské knihovny k 1. 7. 2010. Na rozdíl od
dosavadní praxe zajišťuje činnost pouze jedna pracovnice. Přesto byl zachován
dosavadní rozsah otevírací doby pro veřejnost.
Knihovna v roce 2011 evidovala 509 registrovaných čtenářů, z toho 167 dětí. Knihovní
fond čítá 26 047 titulů. V roce 2011 bylo zakoupeno 567 nových titulů. Vypůjčeno bylo
20 880 titulů knih a periodik. Internetových pracovišť využilo 2 214 uživatelů.

Provozování sálu DK Beseda
Sál, včetně zázemí a bytu ve druhém patře objektu č. p. 124 na Horním náměstí, je
dlouhodobě zapůjčen do užívání společnosti Brána Trojzemí o. p. s.
V sále proběhly tyto akce:
 kurz Malé taneční pro žáky devátých tříd
 taneční show Mysstery
 Podzimní ples
 Rybářský ples
 Květinový ples
 Myslivecký ples
 Sportovní ples
 Společenský večer (pořadatel Brána Trojzemí o. p. s.)
 ples Města (pořadatel Brána Trojzemí o. p. s.)
 plesy Vycházejících
 Den seniorů (pořadatel Brána Trojzemí o. p. s.)
 oslava 10 let svazku měst Malý trojúhelník (spolupoř. Brána Trojzemí o. p. s.)
 dětský maškarní karneval (pořadatel Brána Trojzemí o. p. s.)
 Techtle Mechtle – travesti show
 vánoční večírky hrádeckých firem
 divadelní představení pro MŠ a pro ZŠ
 přehlídka amatérských divadelních souborů Hrádecký divadelní podzim
(pořadatel Brána Trojzemí o. p. s.)
 divadelní představení Nebyla to pátá, byla to devátá! (R. Hrušínský, J. Švandová)
(pořadatel Brána Trojzemí o. p. s.)
 divadelní představení Turecká kavárna (V. Vydra, N. Konvalinková, J. Boušková)
(pořadatel Brána Trojzemí o. p. s.)
 3 x divadelní představení Don Quijote de la Ancha (pořadatel Brána Trojzemí
o. p. s.)
 divadelní představení Ořechová pohádka (pořadatel Brána Trojzemí o. p. s.)
 Oblastní výstava ovoce a zeleniny
 setkání s obyvateli záplavového území Nisy (pořadatel Brána Trojzemí o. p. s.)
 prodejní akce
V DK Beseda proběhla v roce 2011 rekonstrukce stropu nad schodištěm na balkon a
rekonstrukce vstupního schodiště.
Od 24. 11. 2010 na základě platného živnostenského oprávnění provozujeme při
kulturních a společenských akcích v sále DK Beseda hostinskou činnost spočívající
v provozování baru.

Organizování společenských a kulturních akcí ve městě
Největšími akcemi, pořádanými v loňském roce naší společností, byly Městské slavnosti
a Bartolomějská pouť, festival Hrádecké rockové léto a koncert ke slavnostnímu
otevření revitalizovaného centra města.
Seznam pořádaných nebo spolupořádaných akcí:
 Slavnostní ukončení projektu Revitalizace historického centra v Hrádku nad
Nisou (29. 4.) – Věra Špinarová, Michal Nesvadba
 Společnou cestou – lidová slavnost na Trojmezí (14. 5.)
 Dětský den na Kristýně (28. 5.)
 Hrádecké rockové léto (26. 6. ) ‐ David Koller, UDG, Wohnout ad.
 Poselství Nisy – setkání na Trojmezí (26. 6.)
 Kinematograf bratří Čadíků (23.‐25. 8.) – Horní náměstí
 Worldfest 2011 (9. 9.) – divadelní představení Hrozné příběhy
 Dožínky (17. 9.)
 Evropská pouť (1. 10.)
 Kom süsses Kreuz – Ensemble Tourbillon – koncert klasické hudby v rámci
festivalu Lípa Musica (14. 10.)
 Oslava státního svátku 28. 10.
 Hrádecký divadelní podzim (19. – 20. 11.):
 Kam se hrabe na kašpárka stará baba hastrmanka
 Potichu to neumím, jsem vášnivej
 Dlouhý, široký, bystrozraký
 Puko‐viny
 Kočičí hra
 Lampiónový průvod na sv. Martina (11. 11.)
 22 let svobody – vzpomínkový akt (17. 11.)
 Adventní dílna pro dospělé (26. 11.)
 Adventní cyklus Cesta za hvězdou

Aktivity v oblasti projektů
V roce 2011 byl dokončen projekt Historie a archeologie Trojzemí v textu a obrazech,
podpořený z Fondu malých projektů Ziel3 / Cíl3 pro podporu přeshraniční spolupráce
2007‐2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou v rámci cíle „Evropská
územní spolupráce“.
Výsledkem projektu, jehož partnerem byl Zittauer Museums‐ und Geschichtsverein e. V.,
byla výstava reflektující výsledky archeologického výzkumu v Hrádku nad Nisou,
sborník o osídlení Trojzemí, archeologickém výzkumu v Hrádku nad Nisou, historii
hrázděného domu č. p. 71 a drobných sakrálních památkách v regionu. Dalším
výsledkem byl katalog archeologických sbírek Žitavských městských muzeí.

Příloha k účetní závěrce
Obecně prospěšné činnosti:
Organizace a zajištění kulturních a společenských akcí a podpory cestovního ruchu ve
městě, provozování informačního centra, knihovny, muzea Hrádek nad Nisou a muzea
Trojzemí.

Doplňkové činnosti:
Hostinská činnost
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Velkoobchod a maloobchod

Fondy:
Společnost byla založena v roce 2010, k 31. 12. 2010 nebyly založeny žádné fondy.

Vlastní jmění společnost:
Společnost byla založena v roce 2010, k 31. 12. 2010, nemá vlastní jmění.

Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den:
Účetním obdobím je kalendářní rok. Rozvahovým dnem dle § 19 odst. 1 ZoÚ je 31. 12.
2011.

Účetní metody, způsoby oceňování a odpisování:
Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování v předkládané
účetní závěrce jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona
č. 575/2002 Sb.

Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností
(před zdaněním):
VH z hlavní činnosti: 348 tis. Kč
VH z hospodářské činnosti: 603 tis. Kč Kč
VH ze správní činnosti: 0 Kč

Pohledávky k 31. 12. 2010:
401 195 Kč, z toho po splatnosti 0 Kč

Závazky k 31. 12. 2010:
25 054,12 Kč, z toho po splatnosti 930 Kč

Informace o zaměstnancích, osobních nákladech:
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 4,5
z toho: řídících pracovníků 1
Počet zaměstnanců v hlavním prac. poměru k 31. 12. 2011: 4
z toho: mužů 1
žen 3
Osobní náklady celkem 1 653 503 Kč
z toho: mzdové náklady 1 270 986 Kč
zákonné pojištění: 382 517 Kč
Odměny členů správní rady: 0 Kč
Odměny členů dozorčí rady: 0 Kč

Údaje o účetní jednotce
Účetní jednotka je zaregistrována v rejstříku obecně prospěšných společností vedených
Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu O, vložce 280
Statutární orgán- správní rada:
Jana Válková, dat. nar. 11. 6. 1983, předseda správní rady, Hrádek nad Nisou, Liberecká 70
572, PSČ 463 34, den vzniku členství ve správní radě: 25. 2. 2012
Martin Půta, dat. nar. 13. 09. 1971, Hrádek nad Nisou, Turistická 197, PSČ 463 34, člen
správní rady, den vzniku členství ve správní radě: 10. 2. 2010, zapsáno 10. 2. 2010
Rudolf Bartosh, dat. nar. 10. 1. 1964, Hrádek nad Nisou, Loučná, Jižní 114, PSČ 463 34, člen
správní rady, den vzniku členství ve správní radě: 10. 2. 2010, zapsáno 10. 2. 2010
Th.Mgr. Hedvika Zimmermannová, dat. nar. 01. 12. 1965, Hrádek nad Nisou, Lutherova 496,
PSČ 463 34, člen správní rady, den vzniku členství ve správní radě: 10. 2. 2010, zapsáno 10.
2. 2010
Ing. Romana Cermanová, dat. nar. 16. 02. 1966, Hrádek nad Nisou, Lidická 321, PSČ 463 34
člen správní rady, den vzniku členství ve správní radě: 10. 2. 2010, zapsáno 10. 2. 2010
Mgr. Jaroslav Poláček, dat. nar. 31. 12. 1960, Hrádek nad Nisou, Pod Tratí 634, PSČ 463 34
člen správní rady, den vzniku členství ve správní radě: 10. 2. 2010, zapsáno 10. 2. 2010
Způsob jednání:
Jménem společnosti je oprávněn jednat a podepisovat předseda správní rady samostatně nebo
společně dva členové správní rady.
Dozorčí rada
Jiří Paseka, dat. nar. 14. 06. 1961, Hrádek nad Nisou, Generála Svobody 2011, PSČ 463 34
předseda dozorčí rady, den vzniku členství v dozorčí radě, 10. 2. 2010, zapsáno 10. 2. 2010
Ing. Pavel Gorčica, dat. nar. 06. 08. 1962, Chrastava, Střelecký vrch 545, PSČ 463 31, člen
dozorčí rady, den vzniku členství v dozorčí radě, 10. 2. 2010, zapsáno 10. 2. 2010
MUDr. Radomír Sekvard, dat. nar. 01. 11. 1955, Hrádek nad Nisou, Pod Tratí 636,
PSČ 463 34, člen dozorčí rady, den vzniku členství v dozorčí radě 10.2.2010,
zapsáno 10.2. 2010
Mgr. Hana Prchlíková, dat. nar. 24.03.1974, Hrádek nad Nisou, Písečná 322, PSČ 463 34
člen dozorčí rady, den vzniku členství v dozorčí radě 10.2.2010,
zapsáno 10.2. 2010
Jaroslav Holata, dat. nar. 09.03.1944, Hrádek nad Nisou, Pod Tratí 666, PSČ 463 34, člen
dozorčí rady, den vzniku členství v dozorčí radě 10.2.2010,
zapsáno 10.2. 2010
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Zakladatel
Město Hrádek nad Nisou
Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, PSČ 463 34
Identifikační číslo: 002 62 854
Zapsáno: 10. 2. 2010
Údaje platné k 24. 03. 2012
Ředitel: Mgr. Vít Štrupl, zastupuje společnost na základě plné moci

Zadání
Na základě smlouvy o kontrolní činnosti z 26. 3. 2012 provedl auditor Ing. Emil Dušek
bytem v Liberci, Purkyňova 54/955, ověření přiložené účetní závěrky obecně prospěšné
společnosti Rytmus Liberec, o.p.s., k 31.12.2011, za období od 1.1.2011 do 31.12.2011. Za
sestavení účetní závěrky odpovídá statutární orgán obecně prospěšné společnosti. Úlohou
auditora je vyjádřit na základě kontrolní činnosti názor na tuto účetní závěrku ve formě
výroku auditora.

Předmět ověření, jeho rozsah a vymezení odpovědnosti
Předmětem ověření byl stav vedení účetnictví obecně prospěšné společnosti Brána Trojzemí,
o.p.s. a podkladů pro zpracování roční účetní závěrky tak, aby věrně a poctivě vyjadřovala
majetek, vlastní i cizí zdroje krytí majetku účetní jednotky. Současně bylo ověřeno sestavení
roční účetní závěrky.
Auditor pracoval v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a Komoře auditorů
České republiky a dle požadavků Mezinárodních auditorských standardů
Při posuzování stavu vedení účetnictví bylo přihlíženo zejména k tomu, zda účetní jednotka
postupovala ve shodě se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyhláškou 504/2002 Sb. a
podle Českých účetních standardů pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti
není podnikání.
Způsob vedení účetnictví a účetní závěrka včetně přílohy účetní závěrky byly prověřovány
jednak z hlediska výše uvedených právních předpisů a jednak z hlediska dalších zákonů
a předpisů obecně platných, zejména zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných
společnostech (v platném znění).
Účetní doklady a účetní zápisy byly namátkově vybrány a prověřeny se zaměřením na
rizikové oblasti tak, aby byly zjištěny případné významné nesprávnosti, které by ovlivnily
úplnost, průkaznost a správnost účetnictví.
Audit nezbavuje společnost její odpovědnosti za úplnost, věcnou a formální správnost
účetnictví a přípravu podkladů pro sestavení roční účetní závěrky, jakož i ověření stavu
majetku a cizích zdrojů inventarizacemi.
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Auditor měl k účetní závěrce roku 2011 k disposici tyto účetní písemnosti
1. Notářský zápis z 18. 12. 2009 sepsaný JUDr. Editou Volnou, notářkou v Liberci o
rozhodnutí založit obecně prospěšnou společnost Brána Trojzemí, o.p.s. se sídlem Horní
náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou
2. Podpisové vzory členů správní rady a zápis o volbě předsedy SR
3. Podpisové vzory členů dozorčí rady a zápis o volbě předsedy
4. Výpis z obchodního rejstříku o registraci firmy Brána Trojzemí, o.p.s., IČ 28717708
5. Výkazy: Rozvaha pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu k 31. 12. 2011, Výkaz
zisku a ztráty v plném rozsahu k 31. 12. 2011, Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2011
6. Rozvaha – všechny záznamy za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 (2 strany)
Výsledovka - všechny záznamy za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 (2 strany)
Výsledovka za výkony za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 (2 strany)
7. Účtový rozvrh
8. Hlavní kniha - všechny záznamy za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 (2 strany)
Účetní deník podle účtů - všechny záznamy za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 (93
stran)
9. Účetní deník - za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 (80 stran) – okamžik uskutečnění
10. Česká spořitelna – výpisy z běžného účtu 3093333309/0800
Stav pohledávek a závazků - za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 (2 strany) – okamžik
uskutečnění – řada fp
Stav pohledávek a závazků - za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 (1 strana) – okamžik
uskutečnění – řada vp
Česká spořitelna – výpisy z běžného účtu 2222555529/0800
11. Stav pohledávek a závazků - za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 (6 stran) – okamžik
vystavení – řada fp + kopie přijatých faktur = závazky – zk ú. 321001 Kč 25 054,12 dal
Kniha přijatých faktur zk Kč 3 090 927,74
12. Interní účetní doklady id20110001 – id20110008 + seznam
Interní účetní doklady idd20110001 – idd20110027 + seznam
Interní účetní doklady ik20110001 – ik20110013 + seznam
13. Evidence majetku – seznam drobného majetku – všechny záznamy
14. Inventarizace účtů k 31. 12. 2011 – jako v r. 2010
15. Stav pohledávek a závazků za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 (1 strana) – okamžik
vystavení – řada fv + vydané faktury od fv201101 do fv201139, zk Kč 401 195,00, md
Kniha přijatých dobropisů za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 (1 strana)
16. Pokladní deníky - za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011, zk Kč 4 664,00
17. Výroční zpráva za rok 2010 schválená správní radou 30. 6. 2011.
Účetnictví firmy je vedeno přehledně a úplně. Bylo zpracováno podle ekonomického softwaru
FORM studio..Účetnictví je vedeno v plném rozsahu. Společnost má důkladně zpracovány
organizační směrnice, které aktualizuje a vnitřní kontrolní systém je na tak malou organizaci
vhodný. Zavedený oběh a přezkušování dokladů zabraňuje možnosti podvodu i trestné
činnosti.

Účetní doklady
Průkaznost účetnictví byla u prověřovaných dokladů dodržena:
- účetní zápisy jsou doloženy účetními doklady
- účetní doklady obsahují náležitosti účetního dokladu,
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Výroční zpráva byla zpracována v souladu se Zákonem o obecně prospěšných
společnostech.

Jana Válková
předseda správní rady

Vít Štrupl
ředitel společnosti

