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VÝROČNÍ ZPRÁVA 

o činnosti a hospodaření 

 

 

EUROVIZE o.p.s. 

se sídlem Cimburkova 258/21, Praha 3 – Žižkov, PSČ 130 00 

IČ: 27214800 

(dále jen „EUROVIZE“) 

 

za rok 2015 
 

 

 

Přehled obsahu výroční zprávy: 

 

1. přehled činností vykonávaných v roce 2015 s uvedením vztahu k účelu založení 

EUROVIZE 

2. roční účetní závěrka za rok 2015 a zhodnocení základních údajů v ní obsažených 

3. přehled o peněžních příjmech a výdajích 

4. přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů 

5. vývoj a konečný stav fondů 

6. stav a pohyb majetku a závazků 

7. úplný objem výdajů (nákladů) v členění na výdaje (náklady) vynaložené pro plnění 

obecně prospěšných služeb, pro plnění činností doplňkových a na vlastní činnost 

(správu obecně prospěšné společnosti) 

8. změny zakládající listiny a složení řídících orgánů, k nimž došlo v průběhu roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 29. 6. 2016 
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1. Přehled činností vykonávaných v roce 2015 s uvedením vztahu k účelu založení 

EUROVIZE 

 

EUROVIZE vytvářela ve sledovaném období zejména podmínky pro výchovu 

veřejnosti k prohloubení kontaktu mezi občany a veřejnou správou. Rovněž vytvářela 

podmínky pro výchovu veřejnosti k přehledu a přístupu k jednotlivým prvkům 

Evropské unie. 

 

2. Roční účetní závěrka za rok 2015 a zhodnocení základních údajů v ní obsažených 

 

Roční účetní závěrka byla vypracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví a vyhlášky č. 504/2002 Sb. k datu 31. 12. 2015 a zahrnuje rozvahu, výkaz 

zisků a ztrát a přílohu k účetní závěrce. V kalendářním roce 2015 vykázala 

EUROVIZE výnosy z hlavní a doplňkové činnosti 1 734 945,86 Kč, náklady činily 

celkem 1 549 612,90 Kč: z toho náklady na služby 1 125 741,95 Kč + bankovní služby 

a poplatky v částce 3.997,09 Kč. Celkovým výsledkem hospodaření za rok 2015 byl 

zisk ve výši 185 332,96 Kč. HV za doplňkovou činnost byla ztráta ve výši 194 928,00 

Kč. 

 

3. Přehled o peněžních příjmech a výdajích 

 

Celková částka nákladů v roce 2015 činila 1 549 612,90 Kč. Celkové příjmy dosáhly 

částky 1 734 945,86 Kč. V kalendářním roce 2015 tak EUROVIZE vykázala celkový 

zisk ve výši 185 332,96 Kč 

 

4. Přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů 

 

Druh příjmu Kč 

úroky přijaté - HČ 0,00 Kč 

přijaté dary - HČ 1 510 000,00 Kč 

výnosy – doplňková činnost                                                 224 945,86 Kč 

VÝNOSY CELKEM  1 734 945,86 Kč 

 

Pohledávky po lhůtě splatnosti 

FV Odběratel Kč splatná zaplacená 

     

     

     

 

5. Vývoj a konečný stav fondů 

 

Rezervní fond: 3 432,78 Kč. 

 

6. Stav a pohyb majetku a závazků 

 

Náklady – hlavní činnost:  

Bankovní a správní poplatky                                                    3 997,09 Kč 

Ostatní služby  1 125 741,95 Kč 

Náklady – doplňková činnost 419 873,86 Kč 

NÁKLADY CELKEM 1 549 612,90 Kč 
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7. Závazky po lhůtě splatnosti 

 

FAD č. VS Dodavatel Kč splatná zaplacená 

13031 99 Akribia 10,00 30. 11 2013  

14034 259 Kovanda, Tykalová 8 123,00 26. 12. 2014  

15074 1615 Fulín Vladimír 10 164,00 5. 12. 2015 27. 1. 2016 

15077 21 Kouda Jiří 2 000,00 15. 12. 2015 8. 1. 2016 

 

Krátkodobý finanční majetek k datu 31. 12. 2015 činí 1 327 895,46 Kč a je tvořen KZ na 

bankovním účtu a KZ v pokladně. 

 

8. Úplný objem výdajů (nákladů)  

 

a) výdaje (náklady) vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb      1 125 741,95 Kč 

b) výdaje na doplňkové činnosti               419 873,86 Kč 

c) výdaje na vlastní činnost (správu obecně prospěšné společnosti)              3.997,09 Kč 

 

Členům správní rady ani dozorčí rady a řediteli nebylo vyplaceno peněžité nebo jiné 

plnění.  

 

9. Změny zakládací listiny a složení řídících orgánů, k nimž došlo v průběhu roku 

 

V průběhu kalendářního roku 2015 nedošlo ke změnám zakládací listiny, ani ke změnám 

složení řídících orgánů.  

 

Za správní radu:       _______________________ 

        Ing. Radomír Pekárek 

 

 

        _______________________ 

        Kateřina Zemanová 

 

 

        _______________________ 

        Petr Zeman 

          

 

       


