NADAČNÍ FOND PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA NAD ALEJÍ
NAD ALEJÍ 1952
162 00 PRAHA 6

V Ý ROČ N Í Z PR Á VA
Z A ROK 2008

Z Á K L A D N Í Ú DA J E O N A DA Č N Í M F O N D U

Nadační fond příznivců gymnázia Nad Alejí (NF ) byl zřízen zakládací listinou podle zákona č. 227/1997
Sb., o nadacích a nadačních fondech a je zapsán v rejstříku nadací a nadačních fondů vedeném Městským
soudem v Praze v oddílu N, vložce 420, dne 7. listopadu 2001. Zřizovatelem je Gymnázium, Praha 6,
Nad Alejí 1952.
Účelem NF PGNA je rozvoj vzdělávání, a to konkrétně finanční, hmotnou nebo jinou podporou školy,
studentů a pedagogů. Za tím účelem budou prostředky fondu používány výhradně:
k podpoře studijních programů pro studenty středních škol,
k podpoře studentských projektů,
k podpoře výměnných studentských stáží a pobytů v zahraničí,
k poskytování prospěchových stipendií nadaným a sociálně slabým studentům,
ke spolupráci se zahraničními školami,
k podpoře rozšířené výuky jazyků,
k podpoře školy při poskytování vzdělání ve všech typech vzdělávací činnosti,
k soustavnému vylepšování pracovního prostředí studentů a pedagogů.

Ř Í Z E N Í N A DA Č N Í H O F ON D U

Orgány nadačního fondu jsou správní rada a revizor. Správní rada je čtyřčlenná, v roce 2008 pracovala ve
složení:.
Ing. arch. Zuzana Stiborková – předsedkyně (zástupce školy)
RNDr. Dana Töpferová – člen (zástupce školy)
JUDr. Jaroslava Šeflová – člen (zástupce rodičů)
Ing. Regina Keřková – člen (zástupce rodičů)
Správní rada spravovala majetek nadačního fondu, zajišťovala řízení činnosti a rozhodovala o všech
náležitostech. Všichni členové správní rady pracovali dobrovolně a bez nároku na odměnu. Revizorem
nadace byla Milina Vytlačilová.

BA N K OV N Í S P O J E N Í

Běžný účet:

Název: Nadační fond příznivců gymnázia Nad Alejí
Číslo:

1397488001/2400 do 7.7.2008, dále 1397488001/5500

Banka: Raiffeisenbank, a.s. pobočka Dejvická 30, 160 00 Praha 6
Od 7.7.2008 se eBanka spojila s Raiffeisenbankou. Obě banky vystupují pod jednotným názvem
Raiffeisenbank a využívají jednotný bankovní kód 5500 a webové stránky www.rb.cz.
Bankovní kód eBanky 2400 k 7. červenci zanikl. Platby, které byly po 7. červenci zasílány na původní kód
eBanky, byly po dobu 6 měsíců po 7.7.2008 automaticky přesměrovány na nové číslo účtu.
Všechny pohyby na transparentním účtu lze sledovat prostřednictvím sítě Internet na adrese
www.ebanka.cz/tran_uct/1397488001.html, stránku účtu lze navštívit i prostřednictvím webových
stránek gymnázia www.alej.cz.
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M A J E T E K A Z Á VA Z K Y NA DA Č N Í H O F O N D U

Majetek NF ke dni 31.12.2008 činil 164 031,49 Kč. Z toho 159 873,24 Kč bylo uloženo na transparentním
účtu u Raiffeisenbanky a 4 158 Kč tvořila pokladní hotovost. Nadační fond nemá žádné závazky vůči
jakýmkoliv subjektům.

P Ř E H L E D N A DA Č N Í C H DA R Ů

V souladu se článkem 13 zakládací listiny NF uvádíme přehled dárců, kteří poskytli NF nadační dar
v hodnotě 10.000,- Kč a vyšší nebo účelově vázaný dar do fondu Stipendium Alej.
ING. TOMÁŠ LOCHMAN
SIMONA WAGEBAERTOVÁ
SALANS, V.O.S.
ING.ARCH. RADIM HUBIČKA
PAVEL FRIC*1
MUDR. MATLOVÁ*2

20 000,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč
8 000,- Kč
5 000,- Kč

*1 Účelově vázaný dar – prostředky na organizaci maturitního plesu
*2 Účelově vázaný dar – prostředky do fondu Stipendium Alej
Celková částka od výše uvedených dárců
6 DÁRCŮ

63 000,- Kč

Celková částka od všech ostatních dárců
280 DÁRCŮ

394 434,- Kč

V roce 2008 přispělo celkem 286 dárců za 296 studentů Gymnázia Nad Alejí částkou
v celkové výši 457 434 Kč.

Nadační fond příznivců Gymnázia Nad Alejí v roce 2008 získal od rodičů a sponzorů celkem
457 434 Kč, z prodeje lístků na Akademii bylo do NF vloženo 8 690 Kč, z výnosu plesu získal NF
918 Kč, přeplatek ředitelského fondu byl 151,50 Kč a úroky z účtu činily 295 Kč.
Příjmy NF v roce 2008 byly celkem
467 488,50 Kč.
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V Ý VO J P O Č T U D Á RC Ů NA DA Č N Í H O F O N D U
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Poznámka: V roce založení Nadačního fondu přispěl jediný dárce.

R E A L I Z OVA N É P R OJ E K T Y

REKONSTRUKCE ŠKOLNÍHO DIVADLA (UČEBNA 105)

Svépomocí byl obnoven černý nátěr stěn, studenti divadelních kroužků uklidili pod jevištěm
a pomohli se šitím nových černých závěsů, pan školník obnovil propadliště. Populární prostory školního
divadla byly vybaveny velkým elektronicky ovládaným stahovatelným plátnem, pod strop byl umístěn
výkonný projektor a do uzamykatelné skříně počítač, DVD přehrávač a zesilovač, místnost byla nově
ozvučena. 28.ledna 2008 bylo divadlo po rekonstrukci v předvečer 107. výročí úmrtí Julia Zeyera
slavnostně otevřeno hrou Petra Hoffmana a Martina Šorma „Poklad“ .
Náklady NF (zaokrouhleno):
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277,5 tis. Kč

VYBAVENÍ UČENY VÝTVARNÉ VÝCHOVY (UČEBNA 201)

Učebna byla vybavena audiovizuální technikou dle přání vyučujících výtvarné výchovy. Zvolili si
plazmovou televizi propojenou s DVD přehrávačem a notebookem.
Náklady NF (zaokrouhleno):

136,0 tis. Kč

3. ETAPA REKONSTRUKCE UČEBNY FYZIKY - VYBAVENÍ UČEBNY VIZUALIZÉREM,
BEZDRÁTOVÝM OVLADAČEM A NĚKOLIKA DROBNÝMI POMŮCKAMI

V roce 2007 byla učebna v rámci 2.etapy rekonstrukce vybavena moderní audiovizuální technikou. V roce
2008 bylo vybavení doplněno o vizualizér, bezdrátový ovladač a několik drobných pomůcek, např. váhy,
digitální multimetry a magnety. Učebna je tímto plně funkční a projekt je považován za dokončený.
Náklady NF (zaokrouhleno):
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43,0 tis. Kč

DOKONČENÍ ZEMĚPISNÉHO PROJEKTU

Podpora zeměpisného projektu s názvem „Letem světem
s internetem“ (původně projekt SIPVZ z roku 2006) se protáhla
i do roku 2008 a poslední prostředky byly věnovány na úhradu
dalšího doplňujícího vybavení učebny zeměpisu (ovladač
interaktivní tabule Onfinity CM2) a platby za opožděné dodávky
laserového ukazovátka a bezdrátového ovladače. Projekt je tímto
považován za dokončený.

Náklad NF (zaokrouhleno):

5,9 tis. Kč

VYBAVENÍ UČEBNY DĚJEPISU VIZUALIZÉREM

Vybavení učebny dějepisu projekční technikou je jedním z budoucích projektů NF. Malým příspěvkem
zatím bylo zakoupení vizualizéru.
Náklad NF (zaokrouhleno):
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10,0 tis. Kč

WIFI PŘIPOJENÍ STUDOVNY

Wifi připojení studovny k internetu umožňuje studentům v době volných hodin nebo po skončení výuky
pracovat on-line na vlastním notebooku a zároveň tím zvyšuje počítačovou kapacitu studovny.
Náklad NF (zaokrouhleno):

2,1 tis. Kč

MINIGRANTY

Od roku 2008 mohou studenti žádat NF o podporu drobných projektů různého typu, např. výtvarná
úprava tříd, realizace divadelního představení, vydávání třídního časopisu, uspořádání výstavy nebo
koncertu, uspořádání sportovní akce, atd.). Studenti vyplňují jednoduchou žádost, kterou dokládají
finanční rozvahou, plánkem, návrhem nebo podrobným popisem díla či akce a vše doplňují podpisem
dospělého garanta projektu. V roce 2008 bylo schváleno 7 minigrantů. Tři se v roce 2008 uskutečnily,
žadatelé jednoho minigrantu z technických důvodů od realizace ustoupili a realizace tři minigrantů
proběhne začátkem roku 2009.
Náklad NF na minigranty realizované v roce 2008 (zaokrouhleno):

5,9 tis. Kč

učebna č. 101

učebna č. 203
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STIPENDIUM ALEJ – SOCIÁLNÍ STIPENDIUM

Od roku 2005 je dlouhodobým projektem NF i pomoc sociálně znevýhodněným studentům gymnázia.
Projekt nese název Stipendium Alej a jeho náplní je poskytovat příspěvky sociálně potřebným studentům
na akce pořádané školou a zařazené do učebního plánu (např. jazykové, lyžařské nebo sportovní kurzy).
Prostředky na vyplácení stipendií pocházejí výhradně z darů věnovaných NF pouze na tento účel.
Stipendium uděluje správní rada NF podle stipendijního řádu na základě žádosti, kterou je možné spolu
s podrobnostmi najít na www.alej.cz. Stipendijní řád byl na základě připomínek a zkušeností správní radou
upraven v roce 2006 a znovu v roce 2007. V roce 2007 bylo stipendium přiděleno studentce TA ve výši
10000 Kč jako příspěvek na jazykový kurz v Anglii. Stipendium bylo vyplaceno až v lednu 2008, a proto
se objevuje ve vyúčtování za rok 2008.
Zůstatek z roku 2007:
43,5
tis. Kč
Stipendium přidělené v roce 2007,
ale vyplacené 2008:
10,0
tis. Kč
Příspěvky dárců v roce 2008:
5,0
tis. Kč
______________________________________
Zůstatek do roku 2009:
38,5
tis. Kč
(Údaje jsou zaokrouhleny)

PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM

V letošním roce dostalo prospěchové stipendium za vyznamenání po celé poslední čtyři roky studia na
gymnáziu nebo za dosažení výjimečných výsledků při reprezentaci školy celkem 14 studentů. Stipendium
v hodnotě 1000 Kč bylo studentům uděleno při příležitosti předávání maturitního vysvědčení
v Tereziánském sále Břevnovského kláštera sv. Markéty.
Vyplacené stipendium:

14,0

tis. Kč

DALŠÍ POMOC ŠKOLE

Důležitou součástí života školy je i ocenění úspěšných studentů, vynikajících sportovních výsledků, vítězů
školních soutěží a turnajů. Slavnostní okamžiky nastávají i při nástupu studentů do prvních ročníků a prim,
při ukončení povinné školní docházky či při odchodu absolventů školy. Vedení školy se vždy snaží
vytvořit při těchto slavnostních příležitostech patřičnou atmosféru a NF mu v tom pomáhá tím, že hradí
náklady na pronájem Tereziánského sálu Břevnovského kláštera sv. Markéty. Nadační fond rovněž
podporuje studenty, kteří projevují aktivitu v nejrůznějších soutěžích nebo konferencích, formou
příspěvku na startovné, delegátské poplatky apod. Do této položky je pak zahrnuta i veškerá další pomoc
škole schválená správní radou (např. příspěvek na provoz internetu). Podrobný rozpis lze nalézt
v ekonomické části výroční zprávy.
Náklady NF (zaokrouhleno):

124,0 tis. Kč

Celkem v roce 2008 vynaložil Nadační fond příznivců Gymnázia Nad Alejí na realizaci projektů a
minigrantů, prospěchové stipendium, Stipendium Alej, ocenění úspěšných studentů, podporu různých
školních aktivit a také na přímou podporu školy prostředky ve výši
638 978 Kč
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25. MATURITNÍ PLES GYMNÁZIA

NF jako hlavní pořadatel plesu pověřil i v roce 2008 organizací plesu prof. Jánskou. Ani letošní rok nebyl
výjimkou a maturantům to jako obvykle moc slušelo, předtančení byla sehraná a programové vsuvky
originální. Cena vstupenek se v letošním roce mírně zvýšily (180 Kč za lístek k stání, 280 nebo 250 Kč za
lístek k sezení u stolu v 1. nebo 2. řadě), a tak letošní maturitní ples skočil s malým přebytkem.
Výnosy:

0,9 tis. Kč

N Á K L A DY NA Č I N N OS T N A DA Č N Í H O F O N D U

Náklady související se správou NF jsou v souladu se zakládací listinou vedeny odděleně. Zahrnují
zejména bankovní poplatky, poštovné, náklady na propagaci účelu fondu, právní služby, odměnu účetní
nadačního fondu, odměnu za administrativní práce (příprava potvrzení pro FÚ) a odměnu za organizaci a
vyúčtování plesu. V roce 2008 byl kromě výplaty odměny účetní za rok 2007 také uhrazen nedoplatek za
poslední čtvrtletí roku 2006. K výplatě odměny účetní NF za rok 2007 a nedoplatku za poslední čtvrtletí
2006 došlo v březnu 2008 a je tedy předmětem vyúčtování za rok 2008. V roce 2008 náklady na činnost
NF činily celkem 36 996,6 Kč, tj. 8,1% z poskytnutých nadačních příspěvků. Náklady NF podle zakládací
listiny nesmí převýšit 15 % z poskytnutých nadačních příspěvků.

V roce 2008 nadační fond při svém hospodaření nepřekročil maximální stanovenou míru nákladů na
svou činnost.

V Ý VO J F I N A N Č N Í B I L A N C E NA DA Č N Í H O F ON D U
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S T RU Č N Ý P Ř E H L E D Č I N N O S T I NA DA Č N Í H O F ON D U V R OC E 2 0 0 8

Nadační fond byl zapsán do rejstříku nadací a nadačních fondů vedeném Městským soudem v Praze dne
7. listopadu 2001 a vstoupil tak rokem 2008 do sedmého roku své činnosti.
Na začátku ledna 2008 bylo všem dárcům roku 2007, kteří nepožadovali darovací smlouvu, rozesláno
automaticky potvrzení pro finanční úřad o výši daru, který nadačnímu fondu poskytli.
Dne 24.dubna 2008 se konala schůzka členů správní rady NF. Na programu bylo schválení výroční
zprávy za rok 2007, příprava textu na osobní složenku pro rodiče, projednání návrhu rozpočtu na rok
2008 a posouzení čtyř žádostí o udělení minigrantu na podporu aktivit studentů GNA.
Během měsíce května rodiče stávajících studentů obdrželi poštou svoji osobní složenku se zprávou o
činnosti NF a návrhem rozpočtu na rok 2008.
V červnu na přípravných třídních schůzkách byli rodiče nově přijatých studentů budoucích prim a
1.ročníku o činnosti NF informováni ředitelem školy a členkou správní rady za rodiče JUDr. Jaroslavou
Šeflovou. Rodiče byli požádáni o příspěvek do NF a o aktivní spolupráci se správní radou.
Dne 25. září 2008 se konalo jednání správní rady NF, na kterém ředitel školy navrhl prodloužení
funkčního období JUDr. Šeflové. Správní rada jeho žádosti vyhověla. Dále byl projednán návrh textu
vánočního přání a PF 2008.
Dne 28. listopadu 2008 se konal v prostorách Lucerny 25. maturitní ples Gymnázia Nad Alejí, jehož byl
Nadační fond příznivců Gymnázia Nad Alejí hlavním pořadatelem.
Na začátku prosince obdrželi všichni rodiče prostřednictvím svým dětí vánoční přání s připomínkou, že
potvrzení o výši příspěvku pro finanční úřad bude NF rozesílat automaticky na začátku roku 2009. Přání
také obsahovalo všechny potřebné údaje pro eventuální zaplacení příspěvku těmi rodiči, kteří v roce 2008
dosud NF nepodpořili. Samozřejmou součástí byl i odkaz na webové stránky školy www.alej.cz , odkud
je možné nahlížet do stavu transparentního účtu, a kde je možné získat informace o činnosti NF a
podmínkách získání Stipendia Alej.
Dne 10.prosince 2008 projednala správní rada 3 žádosti o udělení minigrantu na podporu aktivit studentů
GNA. Všechny žádosti byly schváleny. Byla projednána žádost o sociální stipendium na jazykový kurz do
Anglie pro studentku TA, ale bylo konstatováno, že podmínkám udělení stipendia nebylo vyhověno
z důvodu prospěchového průměru.
Během celého školního roku byly postupně realizovány již dříve zmíněné projekty a minigranty,
Z plánovaných projektů nebyla realizována přeměna učebny Pg1 na učebnu jazyků, protože o jejím
využití se ještě jedná. Divadlo nebylo vybaveno skříní na rekvizity, protože je v plánu ještě obnova
sedaček a vybudování stupňovité podlahy, a byly zatím odloženy i drobné úpravy studovny. Skřín na
DVD + TV pro dějepis je objednaná, ale fakturována bude až v roce 2009.
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Stav transparentního účtu u Raiffeisenbanky
Příjmy NF od 1.1.2008 do 31.12.2008 (v Kč)
Stav transparentního účtu k 1.1.2008
dary celkem včetně daru na Stipendium Alej
prodej vstupenekna ples ve škole - vklad na BÚ
prodej vstupenek přes TicketPro po odečtení nákladů na tisk
vstupenek
účelově vázaný dar na výdaje plesu, pan Pavel Fric
úroky 1-12/2008
příjmy celkem

376 768,20
444 434,00
243 130,00
1 722,32
8 000,00
294,78
1 074 349,30

Výdaje NF od 1.1.2008 do 31.12.2008 (v Kč)
projekt: rekonstrukce školního divadla (učebna 105)
projekt: 3. etapa rekonstrukce učebny fyziky – dokončení
projekt: vybavení učebny výtvarné výchovy
projekt: učebna zeměpisu - dokončení

projekt: vizualizér do učebny dějepisu
projekt: WIFI připojení studovny
minigrant 2/2008 (úprava učebny 203)
minigrant 3/2008 (úprava učebny 101)
pronájem divadelního sálu pro Akademii
ubytování lektorů 1-12/2008
refundace - provoz internetu
refundace - papírové ručníky
ples - šerpy
ples - pronájem sálu Lucerna
tisk a rozeslání osobních složenek
daň z odměny za admin.práce
vedení účetnictví I-IV/2007 a nedoplatek IV/2006
poplatky bance
výběr hotovosti pro pokladnu (celkem)
výdaje celkem

Zůstatek k 31.12.2008 (v Kč)

274 138,66
38 821,55
135 660,00
5 910,50
9 996,00
2 147,00
5 282,00
5 980,00
16 600,00
57 600,00
20 000,00
10 000,00
8 585,00
249 610,00
7 526,00
450,00
18 750,00
2 419,10
45 000,00
914 475,81

159 873,49
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Stav pokladny
Příjmy NF od 1.1.2008 do 31.12.2008 (v Kč)
Stav pokladny k 1.1.2008
příjem hotovosti z bankovního účtu (celkem)
příjem přeplatku po vyúčtování ředitelského fondu 2007
příjem daru v hotovosti
příjem hotovosti z prodeje lístků na Akademii
příjem hotovosti po doúčtování plesu
příjmy celkem

3 749,50
45 000,00
151,50
5 000,00
8 690,00
6 261,00
68 852,00

Výdaje NF od 1.1.2008 do 31.12.2008 (v Kč)
stipendium Alej pro studentku TA na jaz. kurz v Anglii (1 x 10 000 Kč)
stipendium prospěchové (14 x 1000 Kč)
pronájem Tereziánského sálu (3x)
fond ředitele 2008
příspěvek na pronájem klubu Mlejn - Alej Fest
podpora studentských aktivit (např. startovné, konferenční poplatky)
celkem
podpora akcí organizovaných pro studenty (např. Halloween, předávání
certifikátů FCE a CAE) celkem
odměny úspěšným studentům (turnaje, olympiády, atletické závody)
celkem
projekt: rekonstrukce školního divadla (učebna 105)
projekt: 3. etapa rekonstrukce učebny fyziky – dokončení

10 000,00
14 000,00
3 570,00
3 335,00
5 000,00
2 050,00
1 647,00

minigrant 3/2008 (úprava učebny 101: závěsy a další předměty)
poštovné celkem
ostatní režie (např. ověření podpisu, barev.papír na PF)
dohoda o prov. práce: admin. práce (příprava potvrzení pro FÚ)
dohoda o prov. práce: odměna za organizaci a vyúčtování plesu 2008
výdaje celkem

4 176,00
3 362,00
4 165,50
376,00
1 200,00
3 961,00
779,50
272,00
2 550,00
4 250,00
64 694,00

Zůstatek k 31.12.2008 (v Kč)

4 158,00

projekt: vybavení učebny výtvarné výchovy
projekt: zeměpis
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Vyúčtování maturitního plesu konaného 28.11.2008
Příjmy za prodané vstupenky v Kč:
OB
4.A
OA
MB
MA
XB
3.A
XA
2.A
QA
1.A
KA
KB
vstupenky prodané přes TicketPro
dar na plesové výdaje, pan Pavel Fric
příjmy celkem

75 600,00
65 360,00
64 170,00
17 100,00
14 920,00
12 840,00
8 760,00
8 620,00
5 620,00
3 780,00
3 420,00
1 200,00
970,00
15 730,00
8 000,00
306 090,00

Výdaje spojené s organizací plesu v Kč (přes BÚ i hotově):
tisk vstupenek
pronájem sálu Lucerna
šerpy
květiny
látka, střih a ušití sukýnek celkem
"topy" na předtančení latiny
půjčovné fraky a šaty na standart celkem
nácvik dvou předtančení
vystoupení gymnastek
pozvánky, obálky, plakáty
drobné výdaje
výdaje celkem

14 008,00
249 610,00
8 585,00
6 823,00
1 804,00
1 143,00
7 840,00
9 000,00
2 500,00
3 116,00
743,00
305 172,00

Výnos maturitního plesu v Kč:

918,00
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Rekapitulace všech příjmů a výdajů
Příjmy NF od 1.1.2008 do 31.12.2008 (v Kč)
Stav transparentního účtu k 1.1.2008
Stav pokladny k 1.1.2008

376 768,20
3 749,50

Počáteční stav k 1.1.2008 celkem
dary BÚ a pokladna celkem v roce 2008
příjem z prodeje vstupenek na ples ve škole (vklad na BÚ a do pokladny
celkem)
dar na plesové výdaje, pan Pavel Fric
příjem z prodeje lístků na Akademii
příjem z prodeje vstupenek na ples přes TicketPro
přebytek ředitelský fond 2007
úroky 1-12/2008
příjmy celkem

380 517,70
449 434,00
249 391,00
8 000,00
8 690,00
15 730,00
151,5
294,78
1 112 208,98

Výdaje NF od 1.1.2008 do 31.12.2008 (v Kč)
projekt: rekonstrukce školního divadla (učebna 105)
projekt: 3. etapa rekonstrukce učebny fyziky – dokončení
projekt: vybavení učebny výtvarné výchovy
projekt: učebna zeměpisu - dokončení
projekt: vizualizér do učebny dějepisu
projekt: WIFI připojení studovny
minigrant 1/2008 (vydávání časopisu Brčál)
minigrant 2/2008 (úprava učebny 203)
minigrant 3/2008 (úprava učebny 101)
prospěchové stipendium (14 x 1 000 Kč)
stipendium Alej pro studentku TA na jaz. kurz v Anglii (1 x 10 000 Kč)
příspěvek na pronájem klubu Mlejn - Alej Fest
podpora studentských aktivit (např. startovné, konferenční poplatky)
celkem
podpora akcí organizovaných pro studenty (např. Halloween, předávání
certifikátů FCE a CAE) celkem
odměny úspěšným studentům (turnaje, olympiády, atletické závody)
celkem
pronájem divadelního sálu pro Akademii
pronájem Tereziánského sálu (3x)
fond ředitele 2008
ubytování lektorů 1-12/2008
refundace - provoz internetu
refundace - papírové ručníky
výdaje spojené s organizací plesu přes BÚ
dohoda o prov.práce: odměna za organizaci a vyúčtování plesu 2008
dohoda o prov. práce: admin. práce (přípava potvrzení pro FÚ)
daň z odměn za admin.práce
vedení účetnictví I-IV/2007 a nedoplatek IV/2006
tisk a rozeslání osobních složenek
poštovné celkem
ostatní režie (např. ověření podpisu, barev.papír na PF)
poplatky bance
výdaje celkem

Zůstatek (BÚ i pokladna) k 31.12.2008 (v Kč)
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277 500,66
42 987,05
136 036,00
5 910,50
9 996,00
2 147,00
1 200,00
5 282,00
9 941,00
14 000,00
10 000,00
5 000,00
2 050,00
1 647,00
4 176,00
16 600,00
3 570,00
3 335,00
57 600,00
20 000,00
10 000,00
272 203,00
4 250,00
2 550,00
450
18 750,00
7 526,00
779,5
272
2 419,10
948 177,81

164 031,17

