
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
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A. Aktivity Vosto5, o.s. 
 
1) Činnost Divadla Vosto5 v roce 2012 
 
Od roku 2009 se Divadlo Vosto5 rozhodlo pozměnit model svého dosavadního fungování, které bylo do té doby založené na pravidelném repertoárovém hraní. Do 
budoucna spatřuje svou sílu v „projektovém“ fungování, kdy hodlá koncentrovat své úsilí na jednotlivé výrazné projekty, jejich realizaci a následně jejich seriálové 
a zájezdové provozování. Ambicí Divadla Vosto5 není snaha konkurovat kamenným repertoárovým divadlům v Praze, ale nabízet divákům divadelní alternativu na 
festivalech i v rámci samostatných představení.  V roce 2010 se po roční pauze opět zapojilo do grantového systému a získalo podporu jak od hlavního města 
Prahy, tak od Ministerstva kultury ČR a v tomto trendu pokračovalo i v následujících letech. 
 
Rok 2012 byl do značné míry zasvěcen reprízování dosud největší a nejvýpravnější inscenace z dílny Vosto5: PÉRÁK – Na jméně nezáleží. Rozhodují činy! 
Pérák vznikl v koprodukci s pražskou MeetFactory a festivalem 4+4 dny v pohybu v roce 2011 a od té doby byl úspěšně reprízován ve velkém sále MeetFactory. 
Inscenace byla připravována více než 3 měsíce během podzimu 2011 a účinkuje v ní 14 herců a performerů. Pérák, který je akční historickou fikcí, byl velice 
pozitivně přijat jak u diváků, tak i u odborné veřejnosti (recenzovaly ho pozitivně všechny české celostátní deníky i odborná periodika – byl dokonce nominován 
v kategorii Alternativní divadlo na Cenu Divadelních novin), a od své premiéry je přes svou technickou náročnost pravidelně reprízován v Praze (od roku ledna 
2013 je úspěšně přenesen do Divadla Archa) a je hostem všech největších divadelních festivalů v ČR. 
 
Divadlo Vosto5 se i v roce 2012 věnovalo tématům, které úzce souvisely s místní, ryze tuzemskou, kulturně historickou problematikou. Vycházelo z ní a vždy ji 
přetavilo v poněkud posunutý výsledek, který s nadhledem reagoval na vybraná témata. Kdybychom však chtěli být téměř teatrologičtí, můžeme říct, že za 
persifláží, parodií, stylizací a hlavně ryze českou nadsázkou byla vždy ukryta chuť nově interpretovat zlomové historické mezníky českých zemí, v tomto případě 
pak odhalovat prameny typických českých charakterových rysů.   
 
Naším cílem je pokračovat v tázání se po fenoménu hrdinství v Čechách. Co jsou lidé ochotni riskovat a co dokonce obětovat. Jak ale také reaguje na statečný 
postoj společnost? Oceňuje jej či se od něj distancuje? Typickým českým postojem je relativizování zásluh, ale také viny. Je jistě správné nesnažit se vykládat a 
vnímat svou historii černobíle, na druhou stranu je třeba jasně poukázat na hrdinství, ale i na lidská selhání, slabosti a přiznat, že ocitnout se kdokoli z nás v těžké 
situaci obtížného rozhodování nejsme si zdaleka jisti, jak bychom se sami zachovali. 
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Pražské Divadlo VOSTO5 je nestátní nezisková organizace působící v oblasti performing arts již více než 16 let. Po organizační stránce se jedná o nezávislé 
uskupení, které funguje na bázi divadelního souboru / produkční jednotky a které vlastními silami iniciuje a vytváří nové divadelní projekty a představení. 
Programově se věnuje autorskému divadlu a vytvořilo řadu představení, která jsou typická svým neotřelým humorem a poetikou. VOSTO5 je generačním divadlem 
spojujícím v sobě poetiku moderního kabaretu vyrůstajícího na text-appealových kořenech, satirických postřezích a především schopnosti tvorby autorských 
představení založených na nadsázce, improvizaci a mystifikaci. Vosto5 od počátků spíše lákalo setkávat se s divákem, otevřeně s ním komunikovat a považovat 
jej za svého partnera, než mu pouze předvádět nastudovaná představení.  Své náměty čerpá Vosto5 především z domácího českého prostředí, ale snaží se 
nazírat na českou společnost z nadhledu a v aktuálních evropských souvislostech. Schopnost uchopit omšelý motiv, téma, situaci či atmosféru - které dřímají v 
povědomí naší společnosti – a zasadit je do souvislostí dneška a upozornit tak na jejich jedinečnost, je metodou Divadlu Vosto5 vlastní. Divadlo Vosto5 nabízí 
divákům pohled na naši společnost očima generace, která dětství a rannou část puberty strávila ještě v období komunistické totality, ale do aktivního života se 
pustila až po změně poměrů v roce 1989. 
 
Vosto5 působí na scéně pražského Studia Ypsilon a s Pérákem do konce roku 2012 také v rámci pražské MeetFactory a jezdí se svými představeními po celé 
České republice i do zahraničí. V minulosti bylo divadlo několikrát oceněno za svou tvorbu (nominace na Cenu Divadelních novin 2012 za inscenaci Pérák, 
ocenění festivalu …next wave/příští vlna… pro projekt Divadelní STAND‘ART, 2. místo v anketě Divadelních novin ad.). Jádrem divadla je pětice absolventů 
DAMU v Praze Petr Prokop, Ondřej Cihlář, Jiří Havelka, Tomáš Jeřábek a Ondřej Bauer, která kromě svých aktivit v rámci Vosto5 sklízí úspěchy i ve vlastní 
tvorbě a dalších aktivitách mimo toto sdružení (mj. Jiří Havelka získal v roce 2008 ocenění Talent roku v Cenách Alfréda Radoka a v roce 2011 se stal vedoucím 
katedry alternativního a loutkového divadla na pražské DAMU).  Na repertoáru má Vosto5 v současné době inscenace Stand’artní kabaret, Košičan 3, The 
Aviatics, Karavan Evropa, Teatromat, Operace: Levý hák, Pérák a talkshow Kupé v lese. Kromě vlastní tvorby na sebe Divadlo VOSTO5 váže i spřátelené 
umělce z oblasti filmu, výtvarného umění a hudby, reprezentující svou generaci. Více na www.vosto5.cz ! 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.vosto5.cz/
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2) Běžné hraní Divadla Vosto5 na domácí scéně a na zájezdech 
 
 

Divadlo Vosto5 v roce 2012 odehrálo 75 představení dle následující tabulky: 

 

 

Autor Název představení  Pro 

děti 

Datum 

premiéry 

Datum 

derniéry 

Počet 

O.Cihlář, P.Prokop, 

J.Havelka, T.Jeřábek, 

O.Bauer 

Stand'artní kabaret Ne 9.8.2003  - 29 

O.Cihlář, P.Prokop Košičan 3 Ne 8.3.2004  - 2 

J.Havelka, O.Cihlář Karavan Evropa Ne 27.6.2005  - 0 

O.Cihlář The Aviatics Ne 18.7.2002  - 0 

O.Cihlář Teatromat Ne 29.4.2010  - 11 

J.Havelka, O. Cihlář  a 

J.Drnek 

Operace: Levý hák Ne 18.12.2010  -  6 

O. Cihlář a P.Prokop Kupé v lese Ne 24.1.2011 - 11 

J.Havelka Pérák Ne 16.10.2011 - 16 

CELKEM     75 
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B. Finanční a organizační fakta o činnosti Vosto5, o.s. 
 

 
 Vosto5, o.s. bylo registrováno Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. II/s – OVS/1 – 32582/97 – R  dne 23.4.1997 

 Vosto5, o.s. mělo k 31.12.2012 3 (slovy: tři) registrované členy 

 Předsedou a statutárním orgánem o.s. byl 5.6.2012 zvolen na další roční období Petr Prokop 

 Hospodářem o.s. byl 5.6.2012 zvolen na další roční období David Kašpar 

 Vosto5, o.s. nemělo v roce 2012 žádné zaměstnance v pracovním poměru, ani nevyplácelo žádné pracovníky na dohody mimo 

pracovní poměr (DPP, DPČ) 

 Trvalými uměleckými spolupracovníky Divadla Vosto5 jsou Ondřej Cihlář, Jiří Havelka, Petr Prokop, Tomáš Jeřábek, Ondřej Bauer a 

další. 

 Občanské sdružení Vosto5 hospodařilo v roce 2012 s celkovými výnosy ve výši 1 531 342,19 Kč  

a celkovými náklady ve výši 1 514 622,62 Kč, výsledek hospodaření po zdanění byl 16 719,57 Kč (viz příloha) 

 Vosto5, o.s v roce 2012 obdrželo z veřejných zdrojů tyto dotace a granty: 

 

1) Hlavní město Praha  Divadlo VOSTO5 – celoroční činnost 300.000,- Kč 

2) Ministerstvo kultury ČR  Divadlo VOSTO5 – celoroční činnost 280.000,- Kč 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

 Roční účetní závěrka 
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V PRAZE DNE 27.4.2013 

 

 

 

 

KONTAKT: 

 

  VOSTO5, o.s. 

  LITOVICKÁ 11 

  161 00  PRAHA 6 

  IČ: 66000408 

   

  PETR PROKOP T: +420 – 608 920 937 PETAR@VOSTO5.CZ 

  DAVID KAŠPAR T: +420 – 777 321 105 DAVAR@VOSTO5.CZ 

 

  

 

  WWW.VOSTO5.CZ 

 

 

 

 

mailto:PETAR@VOSTO5.CZ
mailto:DAVAR@VOSTO5.CZ
http://www.vosto5.cz/


IČO

příslušnému finančnímu
orgánu

1 x
Účetní jednotka doručí:

66000408

Vosto5, o.s.
Litovická 357/11
Praha 6
161 00

Název a sídlo účetní jednotky( v haléřích )
k 31.12.2012

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

Číslo
řádku

Název ukazatele

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy celkem Součet I.1. až I.4. 2 69 615,0069 615,00I.

Spotřeba materiálu 62 694,00 62 694,0031. (501)

Spotřeba energie 6 921,00 6 921,0042. (502)

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 53. (503)

Prodané zboží 64. (504)

Služby celkem Součet II.5. až II.8. 7 1 410 981,001 410 981,00II.

Opravy a udržování 450,00 450,0085. (511)

Cestovné 11 900,00 11 900,0096. (512)

Náklady na reprezentaci 107. (513)

Ostatní služby 1 398 631,00 1 398 631,00118. (518)

Osobní náklady celkem Součet III.9. až III.13. 12III.

Mzdové náklady 139. (521)

Zákonné sociální pojištění 1410. (524)

Ostatní sociální pojištění 1511. (525)

Zákonné sociální náklady 1612. (527)

Ostatní sociální náklady 1713. (528)

Daně a poplatky celkem Součet IV.14. až IV.16. 18 50,0050,00IV.

Daň silniční 1914. (531)

Daň z nemovitostí 2015. (532)

Ostatní daně a poplatky 50,00 50,002116. (538)

Ostatní náklady celkem Součet V.17. až V.24. 22 33 976,6233 976,62V.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 2317. (541)

Ostatní pokuty a penále 2418. (542)

Odpis nedobytné pohledávky 4,98 4,982519. (543)

Úroky 2620. (544)

Kurzové ztráty 3 751,65 3 751,652721. (545)

Dary 2822. (546)

Manka a škody 2923. (548)

Jiné ostatní náklady 30 219,99 30 219,993024. (549)

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a 
opravných položek celkem

VI. 31Součet VI.25. až VI.30.

Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 3225. (551)

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 3326. (552)

Prodané cenné papíry a podíly 3427. (553)

Prodaný materiál 3528. (554)

Tvorba rezerv 3629. (556)



Číslo
řádku

Název ukazatele

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

Tvorba opravných položek 3730. (559)

Poskytnuté příspěvky celkem Součet VII.31. až VII.32. 38VII.

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami 3931. (581)

Poskytnuté členské příspěvky 4032. (582)

Daň z příjmů celkem Hodnota VIII.33. 41VIII.

Dodatečné odvody daně z příjmů 4233. (595)

Náklady celkem Součet I. až VIII. 43 1 514 622,621 514 622,62



Číslo
řádku

Název ukazatele

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

VýnosyB. 44

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem Součet I.1. až I.3. 45 943 292,13943 292,13I.

Tržby za vlastní výrobky 461. (601)

Tržby z prodeje služeb 943 292,13 943 292,13472. (602)

Tržby za prodané zboží 483. (604)

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem Součet II.4. až II.7. 49II.

Změna stavu zásob nedokončené výroby 504. (611)

Změna stavu zásob polotovarů 515. (612)

Změna stavu zásob výrobků 526. (613)

Změna stavu zvířat 537. (614)

Aktivace celkem Součet III.8. až III.11. 54III.

Aktivace materiálu a zboží 558. (621)

Aktivace vnitroorganizačních služeb 569. (622)

Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 5710. (623)

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 5811. (624)

Ostatní výnosy celkem Součet IV.12. až IV.18. 59 8 050,068 050,06IV.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 6012. (641)

Ostatní pokuty a penále 6113. (642)

Platby za odepsané pohledávky 6214. (643)

Úroky 80,58 80,586315. (644)

Kurzové zisky 1 919,50 1 919,506416. (645)

Zúčtování fondů 6517. (648)

Jiné ostatní výnosy 6 049,98 6 049,986618. (649)

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a 
opravných položek celkem

V. 67Součet V.19. až V.25.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 6819. (652)

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 6920. (653)

Tržby z prodeje materiálu 7021. (654)

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 7122. (655)

Zúčtování rezerv 7223. (656)

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 7324. (657)

Zúčtování opravných položek 7425. (659)

Přijaté příspěvky celkem Součet VI.26. až VI.28. 75VI.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 7626. (681)

Přijaté příspěvky (dary) 7727. (682)

Přijaté členské příspěvky 7828. (684)

Provozní dotace celkem Hodnota VII.29. 79 580 000,00580 000,00VII.

Provozní dotace 580 000,00 580 000,008029. (691)

Výnosy celkem Součet I. až VII. 81 1 531 342,191 531 342,19



Číslo
řádku

Název ukazatele

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

Výsledek hospodaření před zdaněním 16 719,5716 719,57C. 82Výnosy - Náklady

Daň z příjmů 8334. (591)

Výsledek hospodaření po zdanění 16 719,5716 719,57D. 84C. - 34.

Podpis osoby odpovědné
za zaúčtování:

Podpis odpovědné
osoby:

Razítko:Odesláno dne:

Telefon:



příslušnému fin. orgánu1 x

Vosto5, o.s.
Litovická 357/11
Praha 6
161 00

( v haléřích ) Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

k 31.12.2012

Účetní jednotka doručí:
66000408

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. Rozvaha v plném rozsahu

2a

Stav k poslednímu
dni

účetního období
1b

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVA

A. Součet I.až IV.Dlouhodobý majetek celkem 1

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2I.

2. Software (013) 3Dlouhodobý

3. Ocenitelná práva (014) 4nehmotný

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5majetek

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6celkem

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8

Součet I.1. až I.7. 9

1. Pozemky (031) 10II.

2. Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 11Dlouhodobý

3. Stavby (021) 12hmotný

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 13majetek

5. Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 14celkem

6. Základní stádo a tažná zvířata (026) 15

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19

Součet II.1. až II.10. 20

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) 21III.

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (062) 22Dlouhodobý

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 23finanční

4. Půjčky organizačním složkám (066) 24majetek

5. Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 25celkem

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 26

7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 27

Součet III.1. až III.7. 28

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29IV.

2. Oprávky k softwaru (073) 30Oprávky k

3. Oprávky k ocenitelným právům (074) 31dlouhodobému

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32majetku

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33celkem

6. Oprávky ke stavbám (081) 34

7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých vě(082) 35

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 36

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 37

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39

Součet IV.1. až IV.11. 40



2a

Stav k poslednímu
dni

účetního období
1b

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVA

B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 41 50 692,38 59 411,95

1. Materiál na skladě (112) 42I.

2. Materiál na cestě (119) 43Zásoby

3. Nedokončená výroba (121) 44celkem

4. Polotovary vlastní výroby (122) 45

5. Výrobky (123) 46

6. Zvířata (124) 47

7. Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48

8. Zboží na cestě (139) 49

9. Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50 35 208,00 8 040,00

Součet I.1. až I.9. 51 35 208,00 8 040,00

1. Odběratelé (311) 52II.

2. Směnky k inkasu (312) 53Pohledávky

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54celkem

4. Poskytnuté provozní zálohy (314) 55

5. Ostatní pohledávky (315) 56

6. Pohledávky za zaměstnanci (335) 57

7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a zdrav. pojištění (336) 58

8. Daň z příjmů (341) 59

9. Ostatní přímé daně (342) 60

10. Daň z přidané hodnoty (343) 61

11. Ostatní daně a poplatky (345) 62

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 63

13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samosp(348) 64

14. Pohledávky za účastníky sdružení (358) 65

15. Pohledávky z pevných termínových operací (373) 66

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 67

17. Jiné pohledávky (378) 68

18. Dohadné účty aktivní (388) 69

19. Opravná položka k pohledávkám (391) 70

Součet II.1. až II.19. 71

1. Pokladna (211) 72III. 3 040,40 23 605,00

2. Ceniny (213) 73Krátkodobý

3. Účty v bankách (221) 74finanční 12 443,98 27 766,95

4. Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75majetek

5. Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76celkem

6. Ostatní cenné papíry (256) 77

7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259) 78

8. Peníze na cestě (261) 79

Součet III.1. až III.8. 80 15 484,38 51 371,95



2a

Stav k poslednímu
dni

účetního období
1b

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

1. Náklady příštích období (381) 81IV.

2. Příjmy příštích období (385) 82Jiná aktiva

3. Kurzové rozdíly aktivní (386) 83celkem

Součet IV.1. až IV.3. 84

Součet A. až B.Aktiva celkem 85 50 692,38 59 411,95



4a

Stav k poslednímu
dni

účetního období
3b

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVA

A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 86 42 692,38 59 411,95

1. Vlastní jmění (901) 87I.

2. Fondy (911) 88Jmění

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (921) 89celkem

Součet I.1. až I.3. 90

1. Účet výsledku hospodaření (963) 91II. x 16 719,57

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 92Výsledek -3 817,53 x

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93hospodaření 46 509,91 42 692,38

Součet II.1 až II.3. 94 42 692,38 59 411,95

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 95 8 000,00

1. Rezervy (941) 96I.Rezervy

Hodnota I.1. 97

1. Dlouhodobé bankovní úvěry (951) 98II.

2. Vydané dluhopisy (953) 99Dlouhodobé

3. Závazky z pronájmu (954) 100závazky

4. Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 101celkem

5. Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 102

6. Dohadné účty pasivní (389) 103

7. Ostatní dlouhodobé závazky (959) 104

Součet II.1. až II.7. 105

1. Dodavatelé (321) 106III. 8 000,00

2. Směnky k úhradě (322) 107Krátkodobé

3. Přijaté zálohy (324) 108závazky

4. Ostatní závazky (325) 109celkem

5. Zaměstnanci (331) 110

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 111

7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění (336) 112

8. Daň z příjmů (341) 113

9. Ostatní přímé daně (342) 114

10. Daň z přidané hodnoty (343) 115

11. Ostatní daně a poplatky (345) 116

12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) 117

13. Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků (348) 118

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů (367) 119

15. Závazky k účastníkům sdružení (368) 120

16. Závazky z pevných termínových operací (373) 121

17. Jiné závazky (379) 122

18. Krátkodobé bankovní úvěry (231) 123

19. Eskontní úvěry (232) 124

20. Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 125

21. Vlastní dluhopisy (255) 126

22. Dohadné účty pasivní (389) 127

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) 128

Součet III.1. až. III.23. 129 8 000,00



4a

Stav k poslednímu
dni

účetního období
3b

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

1. Výdaje příštích období (383) 130IV.

2. Výnosy příštích období (384) 131Jiná

3. Kurzové rozdíly pasivní (387) 132pasiva

Součet IV. až IV.3. 133

Součet A. až B.Pasiva celkem 134 50 692,38 59 411,95

Telefon:

Razítko: Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:Podpis odpovědné
osoby:

Odesláno dne:
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Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2012 
 

1. Název a sídlo účetní jednotky 
 
název: Vosto5, o.s. 
sídlo: Litovická 357/11, 161 00  Praha 6 
IČ: 66000408 
Datum vzniku: 23. duben 1997 
(registrována u Ministerstva vnitra pod číslem .: II/s – OVS/1 – 32582/97 – R) 
 

2. Právní forma účetní jednotky 
 

občanské sdružení 
 

3. Vymezení účelu, pro který byla účetní jednotka zřízena 
 

- Umělecká činnost 
 

4. Ostatní činnosti účetní jednotky 
 
 

5. Statutární orgány a změny provedené v účetním období 
 

 Předseda – Petr Prokop 
     

6. Informace o zakladatelích 
 
 

7. Vklady do vlastního jmění 
 
 

8. Účetní období za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den 
 
účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2012 
Rozvahovým dnem dle § 19 odst. 1 ZoÚ je 31.12.2012. 
 

9. Použité účetní metody 
 
Dle zákona o účetnictví. 
 

10. Způsob zpracování účetních záznamů  
 
Účetní záznamy jsou zpracovány pomocí softwaru Pohoda 
 

11. Způsob a místo úschovy účetních záznamů 
 
Účetní záznamy jsou archivovány v souladu s §§31 a 32 ZoÚ v příručním archivu účetní 
jednotky v sídle organizace. 
 

12. Informace o významných událostech, které nastaly mezi rozvahovým dnem a 
okamžikem sestavení účetní závěrky  
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V období od rozvahového dne  do okamžiku sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným 
významným událostem, které by ovlivnily uvedené hospodářské výsledky v účetní závěrce. 
 
 

13. Účasti v obchodních společnostech 
 
 

14. Informace o úpisech akcií a podílů realizovaných během účetního období 
 
 

15. Informace o akciích a podílech 
 
 

16. Majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy 
 
 

17. Dlužené částky vzniklé v daném účetním období se zbytkovou dobou splatnosti vyšší 
            než 5 let 
 
 

18. Dluhy kryté plnohodnotnou zárukou danou účetní jednotkou 
 
 

19. Celková výše závazků neobsažených v rozvaze 
 
 

20. Výsledek hospodaření v členění podle  jednotlivých druhů činností  
 
hlavní činnost:         16.719,57  Kč 

 
21. Informace o zaměstnancích 

 
Nejsou zaměstnanci 

 
22. Odměny a funkční požitky členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů 

 
Nebyly vyplaceny. 

 
23. Účasti členů statutárních, kontrolních a jiných orgánů a jejich rodinných příslušníků 

v osobách 
 
 

24. Další majetková plnění členům statutárních, kontrolních a jiných orgánů 
 
 

25. Vliv způsobů oceňování na výpočet zisku nebo ztráty 
 
 

26. Daňové úlevy na dani z příjmů 
 
  dle zákona o účetnictví týkající se hospodaření neziskových organizací. 
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27. Informace o změnách daňové povinnosti běžného či minulých účetních období 

 
 

28. Komentář k významným položkám resp. skupinám položek rozvahy a výkazu zisku a 
ztráty  

 
     

29. Přehled přijatých darů 
 
 V roce 2012 nebyly žádné dary. 
 

30. Přehled poskytnutých darů 
 
 

31. Přehled o veřejných sbírkách 
 
 

32. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období  
        
 Použito v hlavní činnosti organizace. 
 

33. Další informace dle úvahy účetní jednotky a informace vyžadované zvl. práv. předpisy 
 
 

34. Okamžik sestavení účetní závěrky 
 
 Dne 9.3.2013 
 
 
 
V Praze dne 9. 3. 2013 
 
 
 
Sestavila: Lucie Troskovová Tůmová, účetní    
 
 
 
Za občanské sdružení Vosto5, o.s. 
 
         
………......……………………… 
Podpis  
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