
Příloha č. 1 - Základní členění výkazu zisku a ztráty podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

áklady Výnosy
Spotřebované nákupy – vyhláška
č. 504/2002 Sb. - § 26 odst. 1

Mezi položky spotřebovaných nákupů patří:
 Spotřeba materiálu,
 Spotřeba energie,
 Spotřeba ostatních neskladovatelných

dodávek,
 Prodané zboží.

Vlastní výkony a prodej zboží – vyhláška
č. 504/2002 Sb. - § 27 odst. 1

Mezi položky vlastních výkonů a prodeje
zboží patří:

 Tržby za vlastní výrobky,
 Tržby z prodeje služeb,
 Tržby za prodané zboží.

akupované služby – vyhláška č. 504/2002
Sb. - § 26 odst. 2

Mezi položky nakupovaných služeb patří:
 Opravy a udržování,
 Cestovné,
 Náklady na reprezentaci,
 Ostatní služby.

Změny stavu vnitroorganizačních zásob –
vyhláška č. 504/2002 Sb. - § 27 odst. 2

Mezi změny stavu vnitroorganizačních zásob
patří:

 Změna stavu zásob nedokončené
výroby,

 Změna stavu zásob polotovarů,
 Změna stavu zásob výrobků,
 Změna stavu zvířat.

Osobní náklady – vyhláška č. 504/2002 Sb.
- § 26 odst. 3

Mezi položky osobních nákladů patří:
 Mzdové náklady,
 Zákonné sociální pojištění,
 Ostatní sociální pojištění,
 Zákonné sociální náklady,
 Ostatní sociální náklady.

Aktivace materiálu, zboží vlastních
výkonů a dlouhodobého nehmotného a
hmotného majetku – vyhláška č. 504/2002
Sb. - § 27 odst. 3

Mezi položky aktivace patří:
 Aktivace materiálu a zboží,
 Aktivace vnitroorganizačních služeb,
 Aktivace dlouhodobého nehmotného

majetku,
 Aktivace dlouhodobého hmotného

majetku.
Daně a poplatky – vyhláška č. 504/2002
Sb. - § 26 odst. 4

Mezi položky daní a poplatků patří:
 Daň silniční,
 Daň z nemovitosti,
 Ostatní daně a poplatky.

Ostatní výnosy – vyhláška č. 504/2002 Sb.
- § 27 odst. 4

Mezi položky ostatních výnosů patří:
 Smluvní pokuty a úroky z prodlení,
 Ostatní pokuty a penále,
 Platby za odepsané pohledávky,
 Úroky,
 Kursové zisky,
 Zúčtování fondů,
 Jiné ostatní výnosy.



áklady Výnosy
Ostatní náklady – vyhláška č. 504/2002 Sb.
- § 26 odst. 5

Mezi položky ostatních nákladů patří:
 Smluvní pokuty a úroky z prodlení,
 Ostatní pokuty a penále,
 Odpis nedobytné pohledávky,
 Úroky
 Kursové ztráty,
 Dary,
 Manka a škody,
 Jiné ostatní náklady.

Prodej majetku, zúčtování rezerv a
opravných položek – vyhláška č. 504/2002
Sb. - § 27 odst. 5

Mezi položky prodaného majetku, zúčtování
rezerv a opravných položek patří:

 Tržby z prodeje dlouhodobého
nehmotného a hmotného majetku,

 Tržby z prodeje cenných papírů a
podílů,

 Tržby z prodeje materiálu,
 Výnosy z krátkodobého finančního

majetku,
 Zúčtování rezerv,
 Výnosy z dlouhodobého finančního

majetku,
 Zúčtování opravných položek.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a
opravných položek – vyhláška č. 504/2002
Sb. - § 26 odst. 6

Mezi položky odpisů, tvorby rezerv a
opravných položek patří:

 Odpisy dlouhodobého nehmotného a
hmotného majetku,

 Zůstatková cena prodaného
dlouhodobého nehmotného a
hmotného majetku,

 Prodané cenné papíry a podíly,
 Prodaný materiál,
 Tvorba rezerv,
 Tvorba opravných položek.

Přijaté příspěvky – vyhláška č. 504/2002
Sb. - § 27 odst. 6

Mezi položky přijatých příspěvků patří:
 Přijaté příspěvky zaúčtované mezi

organizačními složkami,
 Přijaté příspěvky (dary),
 Přijaté členské příspěvky.

Poskytnuté příspěvky – vyhláška č.
504/2002 Sb. - § 26 odst. 7

Mezi položky poskytnutých příspěvků patří:
 Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi

organizačními složkami,
 Poskytnuté členské příspěvky.

Provozní dotace – vyhláška č. 504/2002 Sb.
- § 27 odst. 7

Daň z příjmů – vyhláška č. 504/2002 Sb.
§ 26 odst. 9
Dodatečné odvody daně z příjmů – vyhláška
č. 504/2002 Sb. § 26 odst. 8
áklady celkem – vyhláška č. 504/2002 Sb.
§ 26 odst. 11

Výnosy celkem – vyhláška č. 504/2002 Sb.
- § 27 odst. 8

Výsledek hospodaření – vyhláška č. 504/2002 Sb. - § 28
Výsledek hospodaření před zdaněním, Výsledek hospodaření po zdanění



Příloha č. 2 - Výroční zpráva 2009 Chaloupky o.p.s.

Celou výroční zprávu 2009 Chaloupky o. p. s. najdete na webové stránce :

http://www.chaloupky.cz/dokumenty/012/zprava_o_cinnosti_chaloupky_2009_10.pdf

Poslání organizace

Cílem chaloupeckého úsilí je zprostředkovat porozumění přírodě, posílit ohleduplnost

a odpovědnost člověka k přírodě, životnímu prostředí, vůči sobě i druhým. Chaloupky

naplňují své poslání prostřednictvím terénních programů pro děti a mládež, publikační

činností a školícími a vzdělávacími aktivitami pro ty, kteří mohou toto poselství předávat

dále: učitelé, rodiče, členové neziskových organizací apod. Chaloupky staví své programy na

výchově vlastní zkušeností, na praktické činnosti a na pobytu v přírodě.

Orgány obecně prospěšné společnosti

Správní rada Chaloupek

Podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech je správní rada

statutárním orgánem společnosti – rozhoduje o zásadních otázkách, schvaluje základní

dokumenty společnosti (změny statutu, výroční zprávu, rozpočet a roční uzávěrku), jmenuje

ředitele pro řízení společnosti v rámci schválených plných mocí. Členství ve správní radě je

dobrovolná činnost, členové nemohou být v pracovněprávním vztahu ke společnosti a

nepřísluší jim za výkon funkce odměna. Funkční období je tříleté.

V roce 2009 pracovala správní rada v tomto složení:

 Ing. Pavlína Křivanová, Ph.D.,

 Ing. Miroslava Drobílková,

 RNDr. Jitka Macháčková,

 Ing. Viera Jedličková,

 Mgr. Pavel Holánek,

 Ing. Petr Rychtecký.

Dozorčí rada

Dozorčí rada má funkci kontrolní v oblasti finanční i v oblasti rozhodovací. Její členy

jmenuje zakladatel společnosti – ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice. Členství v



dozorčí radě je dobrovolná činnost, členové nemohou být v pracovněprávním vztahu ke

společnosti a nepřísluší jim za výkon funkce odměna, funkční období je tříleté.

V roce 2009 měla dozorčí rada následující složení:

 Rudolf Dub,

 Lenka Appelová,

 Ing. Přemysl Voborník.

K 31. 12. 2009 měly Chaloupky, o. p. s. celkem 33 zaměstnanců s pracovními smlouvami v

rozsahu 29 úvazků.

Příloha k účetní závěrce k rozvahovému dni 31. 12. 2009

sestavená na základě osnovy dané § 30, vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ázev účetní jednotky: Chaloupky o. p. s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání

Sídlo účetní jednotky: Kněžice 109, okres Třebíč

Identifikační číslo: 25557475

Právní forma účetní jednotky: obecně prospěšná společnost

Předmět činnosti:

 hlavní činnost: činnost školského zařízení pro zájmové a další vzdělávání v souladu se

školským zákonem,

 hospodářská činnost: obchodní činnost – koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje,

hostinská činnost, nájem bytových a nebytových prostor.

A. Právní subjektivita účetní jednotky

Vznik právní subjektivity: Zápisem do rejstříku dne 10. února 1999.

Místo registrace: Rejstřík obecně prospěšných společností vedený Krajským soudem v Brně.

Číslo registrace: oddíl O, vložka 114

Statutární orgány: předseda správní rady, Ing. Pavlína Křivanová, Ph.D. (roz. Bobková) od

16. února 2006.

Organizační jednotky s právní subjektivitou: účetní jednotka nemá.



B. Účetní jednotka není založena na majetkových účastech

Zakladatelem je Český svaz ochránců přírody, 62/88 základní organizace Kněžice,

IČ: 18825460.

C. Základní údaje o účetnictví

Účetní období: kalendářní rok.

Použité účetních metody: účetní metody vycházejí z vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se

provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, u kterých hlavním

předmětem činnosti není podnikání.

Způsob zpracování účetních záznamů: účetní záznamy jsou zpracovány softwarem POHODA

firmy Stormware.

Způsob a místo úschovy účetních záznamů: originální účetní doklady jsou průběžně ukládány

ve společnosti, po závěrce jsou archivovány v sídle společnosti; účetní záznamy jsou

archivovány na datovém médiu ve společnosti.

Aplikace obecných účetních zásad

Způsoby oceňování a odpisování: účtování zásob – prováděno způsobem B evidence zásob.

Oceňování nakupovaných zásob je prováděno ve skutečných pořizovacích cenách

zahrnujících: cenu pořízení, vedlejší pořizovací náklady (dopravné, clo, provize, pojistné,

jiné). Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní

jednotka dle předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným

podmínkám jeho používání. Odpisový plán byl sestaven dle příslušných ustanovení zákona o

daních z příjmů.

Způsob stanovení oprávek k majetku: oprávky jsou vytvářeny pouze u dlouhodobého majetku

kumulací účetních odpisů.

Způsob stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a závazků: ve sledovaném období

nebylo reálnou hodnotou oceňováno.

Způsob tvorby a výši opravných položek a rezerv za uzavírané účetní období: ve sledovaném

období byly opravné položky vytvořeny k neuhrazeným pohledávkám ve výši 100 %

pohledávek, rezervy nebyly vytvářeny.

D. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

nenastaly.



E. Aktiva a závazky byly oceňovány v pořizovacích cenách.

Úpravy hodnot majetku a závazků, ať již přechodného nebo trvalého charakteru

nebyly prováděny. Ve sledovaném období účetní jednotka přepočítávala aktiva a závazky v

cizí měně na českou měnu pevným kurzem k 1. 1. 2009. K poslednímu dni účetního období

byl pro přepočet cizí měny použit kurz ČNB platný k 31. 12. 2009.

F. Účetní jednotka sama nebo prostřednictvím třetí osoby nedrží akcie nebo obchodní

podíly v žádných společnostech.

Dne 29. 9. 2005 byla zakladatelskou smlouvou založena obecně prospěšná společnost

Podhorácko o. p. s. Vstupní jednorázové příspěvky zakladatelů, mezi kterými jsou i

Chaloupky o. p. s., jsou stanoveny ve výši 6 tis. Kč. Tento příspěvek byl uhrazen 2. 1. 2006.

Dne 30. 12. 2008 byly založeny účty u FIO, družstevní záložna a dle stanov družstva uhrazen

členský vklad do družstva ve výši 1 Kč.

G. Přehled splatných závazků k veřejným rozpočtům v tis . Kč.

Druh Částka Vznik Splatnost

Sociální
zabezpečení 234 31. 12. 2009 15. 1. 2010

Veřejné zdravotní
pojištění 100 31. 12. 2009 15. 1. 2010

Zálohová daň ze
závislé činnosti
zaměstnanců

88 31. 12. 2009 15. 1. 2010

Srážková daň ze
závislé činnosti
zaměstnanců

3 31. 12. 2009 15. 1. 2010

Daň z příjmů
právnických osob 0 31. 12. 2009 30. 6. 2010

H. Akcie: účetní jednotka nedrží žádné akcie.



I. V účetní jednotce neexistují žádné majetkové cenné papíry, nevlastní žádné dluhopisy

nebo podobné cenné papíry ani práva.

J. Účetní jednotka nedluží žádné částky, které vznikly v daném účetním období a u kterých

zbytková doba splatnosti k rozvahovému dni přesahuje pět let, ani nedala záruky za žádné

dluhy jiných účetních jednotek.

K. Účetní jednotka nemá finanční nebo jiné závazky, které nejsou obsaženy v rozvaze.

L. Účetní jednotka dosáhla výsledku hospodaření v následujícím členění:

Výsledek hospodaření

 za hlavní činnost - 510

 za hospodářskou činnost 466

 pro účely daně z příjmů - 44

M. Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců ve sledovaném období byl 20,75

(fyzických osob 22,27).

Všichni byli zaměstnáni ve výchově a vzdělávání a souvisejících provozních a

administrativních činnostech. Zaměstnance v postavení statutárních, kontrolních a rozhodčích

orgánů účetní jednotka nemá.

. Odměny a funkční požitky členům statutárních orgánů, kontrolních orgánů ani jiných

orgánů nebyly ve sledovaném období vypláceny.

Nevznikly ani nebyly smluvně sjednány závazky ohledně požitků bývalých členů

těchto orgánů.

O. Účast členů statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky určených

statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou a jejich rodinných příslušníků v osobách,

s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné

smluvní vztahy.

Účetní jednotka uzavřela smlouvy se svým zakladatelem.

P. Účetní jednotka neposkytovala členům orgánů (statutárních, kontrolních a jiných)

zálohy a úvěry.



Q. Výpočet zisku nebo ztráty nebyl ovlivněn způsoby oceňování finančního majetku v

průběhu účetního období nebo bezprostředně předcházejícího účetního období ani nemá

vliv na budoucí daňovou povinnost.

R. Do základu daně z příjmů byly zahrnuty pouze příjmy z hospodářské činnosti a dále

příjmy z hlavní činnosti, kdy příjmy převýšily související výdaje.

V běžném účetním období byly užity prostředky, získané úsporou daňové povinnosti

v předcházejících zdaňovacích obdobích, ke krytí nákladů, z nichž získané příjmy nejsou

předmětem daně, tj. ve prospěch hlavní činnosti.

S. Rozdíl mezi daňovou povinností připadající na běžné nebo minulé účetní období a již

zaplacenou daní v těchto účetních obdobích nebyl žádný.

T. Významnou položkou výkazu zisku a ztrát jsou přijaté provozní dotace, jejichž rozpis je

následující (v tis. Kč):

Dotace na provoz celkem ze státního rozpočtu 6 390

Z toho:

 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 6 193

 Ministerstvo životního prostředí 155

 Úřad práce Třebíč 42

Dotace na provoz celkem z rozpočtu územních

samosprávných celků 134

Z toho:

 Kraj Vysočina – Fond Vysočiny 80

 Město Velké Meziříčí 54

Dotace – projekty z evropských fondů 1 105

Z toho:

 Krajský úřad kraje Vysočina: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Globální

granty – Evropský sociální fond *) 1 077

 Územní spolupráce Česká republika – Rakousko **) 28

*) Poskytnuty první splátky v 11/2009 ve výši 4 030 tis. Kč, část dotace ve výši 2 953 tis. Kč

nebyla v roce 2009 vyčerpána a byla zaúčtována jako výnosy roku 2010.



**) Celkový výše dotace na roky 2009-2012 je 30 510 Euro, 1. splátka nebyla v roce 2009

poskytnuta, zaúčtována dotace ve výši nákladů, které byly v roce 2009 vynaloženy.

U. Přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů podává

následující tabulka:

Dárce Přijaté dary

Nadace Partnerství*) 167

*) Část nadačního příspěvku byla určena na podporu škol v rámci projektů Na Zelenou, Škola

pro udržitelný rozvoj.

V. Účetní jednotka pořádala v účetním období veřejnou sbírku dle zákona č. 117/2001 Sb. o

veřejných sbírkách:

Veřejná sbírka „Příroda je naší učebnou“ za účelem rozvoje a vybavení areálu

střediska Chaloupky a areálu pracoviště Ostrůvek ve Velkém Meziříčí pro vzdělávání a

výchovu dětí, mládeže a dospělých., osvědčení Krajského úřadu kraje Vysočina ze dne 13. 7.

2006:

Období Výnosy sbírky áklady sbírky Využití výnosů
sbírky

2006 23 1 0
2007 73 0 11
2008 81 1 121
2009 18 0 61
Celkem 195 2 193

Veřejná sbírka byla řádně vyúčtována a vyúčtování bylo Krajským úřadem kraje

Vysočina odsouhlaseno.

W. Výsledek hospodaření za rok 2009: ztráta bude na základě rozhodnutí správní rady

uhrazena z rezervního fondu obecně prospěšné společnosti.

Výrok Auditora

Účetní závěrka za rok 2009 byla ověřena auditorskou společností Weida, s. r. o. s

výrokem bez výhrad.



Zpráva nezávislého auditora pro správní radu společnosti

Zpráva o účetní závěrce

Na základě provedeného auditu jsme dne 29. června 2010 vydali k účetní závěrce,

která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění: Ověřili jsme přiloženou

účetní závěrku společnosti Chaloupky o. p. s., školská zařízení pro zájmové a další

vzdělávání, tj. rozvahu k 31. prosinci 2009, výkaz zisku a ztráty za období od 1. ledna 2009

do 31. prosince 2009 a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných

účetních metod. Údaje o společnosti Chaloupky o. p. s., školská zařízení pro zájmové a další

vzdělávání jsou uvedeny v úvodu přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy

odpovídá statutární orgán společnosti Chaloupky o. p. s., školská zařízení pro zájmové a další

vzdělávání. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad

sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné

nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a

provádět v dané situaci přiměřené účetní odhady.

Odpovědnost auditora

Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit

jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a

souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito

předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom

získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit

zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o

částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na

úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti

způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním

kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem

posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k

účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních

metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace



účetní závěrky. Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný

základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora bez výhrad

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a

finanční situace společnosti Chaloupky o. p. s., školská zařízení pro zájmové a další

vzdělávání k 31. prosinci 2009 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2009

v souladu s českými účetními předpisy.

Zpráva o výroční zprávě

Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti Chaloupky o. p. s., školská zařízení

pro zájmové a další vzdělávání s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy

je zodpovědný statutární orgán společnosti Chaloupky o. p. s., školská zařízení pro zájmové a

další vzdělávání. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o

souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními

auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České

republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal

přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež

jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v

souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje

přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti

Chaloupky o. p. s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání k 31. prosinci 2009 ve

všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

V Prostějově 20. července 2010

Weida, s. r. o. Ing. Dana Weidová
Krasická 61 jednatelka společnosti
796 01 Prostějov odpovědná auditorka
číslo osvědčení KA ČR 220 číslo osvědčení 1801



Příloha č. 3 - Výroční zpráva společnosti ADACE ŠKOLA HROU o stavu jejího

majetku včetně účetní závěrky za rok 2009

Celou výroční zprávu naleznete na webové stránce:

http://www.nsh.cz/dokumenty.html

VÝROČÍ ZPRÁVA SPOLEČOSTI

ADACE ŠKOLA HROU

o stavu jejího majetku včetně účetní závěrky za rok 2009

I. ÚVOD

Sídlo: Jeronýmova 24/62, 460 07 Liberec 7

Stát: Česká republika

IČ: 25049852

Právní forma: Nadace

Obchodní jméno: NADACE ŠKOLA HROU

Nestátní nezisková organizace, jejíž postavení je vymezeno zákonem č. 227/1997 Sb.,

zákonem o nadacích a nadačních fondech. Má samostatnou právní a ekonomickou

subjektivitu, vymezenou Statutem NADACE ŠKOLA HROU.

Výše nadačního jmění: 500 000 Kč

Místo registrace: Nadační rejstřík, vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. N,

vložka č. 19.

II. ORGAIZAČÍ STRUKTURA

Správní rada nadace:

Předseda Ing. Lidie Vajnerová, r. č. 555701/1812

Bytem Dlouhý Most 301, 463 12

Místopředseda Jana Fryčová, r. č. 466212/028

Bytem Liberec 1, Řeznická 166/2, 460 01

Člen Jiří Valášek, r. č. 500321/254

Bytem Jablonec nad Nisou, Na Kopci 30, 466 01



Dozorčí rada nadace:

Předseda Ing. Emanuel Krátký, r. č. 520304/189

Bytem Liberec 13, Borový vrch 293, 460 14

Místopředseda Jiří Voříšek, r. č. 630920/1657

Bytem Praha 8, Sokolovská 112/56, 186 00

Člen Ing. Ivo Zoufalý, r. č. 601125/0509

Bytem Liberec 14, Kopeckého 152, 463 13

III. CÍL ADACE

Nadace je zřízena za účelem hledání alternativního využití volného času dětí a

mládeže, osvěty a tvorby nových forem zábavného vzdělávání dětí i dospělých a charitativní

pomoci seniorům a dlouhodobě nemocným.

IV. ČIOST ADACE V ROCE 2009

V roce 2009 bylo dosaženo jen určitých změn v činnosti nadace. Byla výrazně

aktualizovaná mobilní interaktivní expozice Hry a klamy, která za velkého zájmu putuje po

České republice. Nadace buduje rozšíření o venkovní aktivity pro děti v Rozstání pod

Ještědem.

V jarním příspěvkovém kole roku 2009 bylo nadaci podáno 93 žádostí o příspěvek

s finančním příslibem 529 550 Kč. Na podzim roku 2009 bylo podáno 40 žádostí s finančním

příslibem 631 000 Kč.

Společnost VIKTORIAPLAY, a. s. Liberec vyplatila na počátku roku 2010 Nadaci

škola hrou na výtěžku za rok 2009 částku 36 738 598 Kč, ale v průběhu roku jsme nezískali

žádné zálohy na výtěžek.

Správní režie adace škola hrou v roce 2009 činila 1,08 % z přerozdělených

prostředků. Stanovený limit správní režie je 11 %, a toto procento v roce 2009 nebylo

překročeno. Dle statistiky vyplývá, že ostatní nadace se pohybují mezi 20 – 30 %.

Nadace neměla velké investiční výdaje, pouze na Naučný park Ještěd. Na výrobu

dřevěného plotu zatím vynaložila 209 271 Kč (plot je v rozpracovanosti, není dokončen).



Labyrint Bohemia, o. p. s., podala dvě žádosti o evropské dotační peníze, a to do ROP

3.1 cestovní ruch na rozšíření iQparku o další prostory v téže budově a připravuje další

projekt na Science learning center Liberec, což je vybudování nového střediska pro

technickou a vědeckou výuku. Tento projekt bude podán až v roce 2010. Nadace škola hrou

na předfinancování převedla v listopadu částku 30 000 000 Kč s tím, že když se tyto projekty

nebudou realizovat, musí se finance vrátit.

K 30. 12. 2009 došlo k dlouho avizovanému sloučení NŠH s nadací Perspektiva.

Právní úkony a zapsání do Nadačního rejstříku se ale uskuteční až v roce 2010, návrh podává

nadace Perspektiva.

V roce 2009 byl zisk z cenných papírů nadačních ve výši 237 779,32 Kč, tj. výnosy

z dividend. Zisk z prodeje CP nadačních byl ve výši 763 835,10 Kč a celkový zisk z CP byl

1 205 851 Kč.

Na mzdových nákladech bylo vyplaceno celkem 279 490 Kč.

Celkově lze rok 2009 zhodnotit jako úspěšný, kdy účel nadace je nejen plněn, ale

je neustále i rozšiřován o další projekty.

Porovnání výsledků hospodaření roku 2009 s roky 2007 a 2008 (v Kč)

Rok 2007 2008 2009
Přijaté dary celkem 15 605 832 21 356 378 32 180 554
Přerozdělené prostředky 20 987 121 3 776 752 33 362 044
Správní režie před zdaněním 324 766 392 167 358 766
% správ. režie k přerozděleným
prostředkům

1,55 % 8,7 % 1,08 %

Zisk před zdaněním 243 563 496 236 1 217 188
Účetní VH 236 123 432 396 1 086 388



V. PŘEHLED O HOSPODAŘEÍ S VLASTÍMI PROSTŘEDKY

Rozvaha k 31. 12. 2009 (údaje v tis. Kč)

I. AKTIVA CELKEM

59 363

A) Dlouhodobý majetek celkem 32 644

Dlouhodobý hmotný majetek 311

Dlouhodobý finanční majetek 32 360

Oprávky k dlouhodobému majetku - 27

B) Krátkodobý majetek 26 719

Pohledávky celkem - 157

Pokladna 203

Účty v bankách 26 378

Náklady příštích období 36

Příjmy příštích období 259

II. PASIVA CELKEM 59 363

A) Vlastní zdroje 58 822

Vlastní jmění 602

Fondy 51 414

Oceňovací rozdíly CP 334

Výsledek hospodaření (zisk) 1 087

Nerozdělený zisk minulých let 5 385

B) Cizí zdroje - krátkodobé závazky 541

Dodavatelé 374

Ostatní závazky 36

Daň z příjmu 131

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2009 (údaje v tis.Kč)

A) áklady celkem 32 879

Spotřeba materiálu 885

Služby celkem 2 254



Osobní náklady celkem 353

Ostatní náklady 20

Odpisy 20

Prodané cenné papíry 29 216

Daň z příjmu 131

B) Výnosy celkem 33 965

Tržby za vlastní výkony 138

Úroky 358

Zúčtování fondů 3 048

Tržba z prodeje cenných papírů 29 980

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 441

C) Výsledek hospodaření (před zdaněním) 1 217

Daň z příjmu 131

D) Výsledek hospodaření po zdanění 1 086

Správní rada Nadace škola hrou na svém zasedání dne 19. 5. 2010 schválila výsledek

hospodaření za rok 2009. Účetní disponibilní zisk za rok 2009 činí 1 086 388,48 Kč. Správní

rada NŠH schvaluje převést disponibilní zisk roku 2009 ve výši 1 086 388,48 Kč na

nerozdělený zisk minulých let. Tento zisk je tvořen z výnosů obchodování s cennými papíry

a z přijatých úroků finančních prostředků uložených v bance.

VI. MAJETEK ADACE ŠKOLA HROU

Nadace škola hrou nepořídila v roce 2009 žádný dlouhodobý hmotný ani nehmotný

majetek, pouze finanční majetek dlouhodobé povahy – jedná se o peněžní prostředky uložené

v cenných papírech u ČSOB a UniCredit banky. Vede v rozpracovanosti investiční výdaje na

Naučný park Ještěd ve výši 209 271 Kč. Nadace škola hrou nevykazuje žádné pohledávky a

závazky po lhůtě splatnosti. Rezervy v účetnictví nebyly vytvořeny.

VII. ORGAIZACE ADACE ŠKOLA HROU

Na mzdách včetně sociálního a zdravotního pojištění bylo vyplaceno 346 218 Kč. Jiné

aktivity byly zabezpečovány dodavatelským způsobem.



VIII. ZHODOCEÍ ČIOSTI

Finanční plán příjmů i výdajů byl v roce 2009 vysoce překročen díky prodeji cenných

papírů nadačních za téměř 30 milionů Kč (nebyl v plánu). Bez těchto mimořádných nákladů a

výnosů za prodej CP byly celkové výdaje splněny pouze na 74 % (méně se přerozdělilo) a

celkové příjmy včetně darů byly splněny na 173,9 %. Náklady v porovnání s rokem 2008 (bez

nákupní ceny prodaných cenných papírů) činily 91,8 %, výnosy bez prodejní ceny CP činily

108,9 %. Za rok 2009 jsme dosáhli velmi kladný výsledek hospodaření – zisk ve výši 1 086

tis. Kč. Podílové fondy a listy byly zhodnoceny celkovou částkou 442 016 Kč.

IX. PLÁY ADACE ŠKOLA HROU

V roce 2009 se Nadace škola hrou připravovala na větší rozšiřování iQparku, protože

stávající prostory začínají být nedostatečné. Také rozšiřuje své aktivity o realizaci venkovních

atrakcí, například v Naučném parku Ještěd v Rozstání.

X. VÝROK AUDITORA

Audit provedla firma AT-audit, s. r. o., Andělská Hora 9, 463 31 Chrastava, IČO/DIČ

CZ 250038644, telefon 608354527/482710776, auditor Ing. Jarmila Bartošová a Jaromír

Bartoš. Výrok auditora ze dne 9. 5. 2010 zní:

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční

situace společnosti ADACE ŠKOLA HROU k 31. 12. 2009 a nákladů, výnosů a výsledku

jejího hospodaření za rok 2009 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

Výrok auditora tedy zní: Bez výhrad.“

XI. ZÁVĚR

Nadace škola hrou je stabilním členem neziskového sektoru v Libereckém kraji a

významným členem Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje,

významně se podílí nejen na sociálních programech v rámci Libereckého kraje, ale podporuje

i rozvoj volnočasových aktivit dětí, mládeže i seniorů v rámci celé České republiky, čímž

naplňuje Statut NŠH. iQpark, na jehož financování se Nadace škola hrou velmi významnou

měrou podílí, zůstává stále jedinečným vzdělávacím centrem v České republice i vzorem pro

nově vznikající naučná muzea.

V Liberci dne 19. 5. 2010 Ing. Lidie Vajnerová

předsedkyně správní rady Nadace škola hrou Liberec




