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Zpráva nezávislého auditora
o ovení roní úetní závrky za rok 2005
I. Údaje o spolenosti :
1.1. Jméno: Nadaní fond Vry Tebické - ivnáové
1.2. Sídlo: Praha 1, erná 646/9
1.3. I: 256 73 980
1.4. Zpráva je urena pro vedení nadaního fondu
II. Pedmt ovení a jeho rozsah:
2.1. Pedmtem ovení byla roní úetní závrka za kalendání rok poínající 1. 1. 2005 a konící
31. 12. 2005. Roní úetní závrka obsahuje úetní výkazy v plném rozsahu a pílohu k úetní
závrce. Ovení úetní závrky, výsledku hospodaení a stavu úetnictví bylo provedeno na
základ ustanovení § 24, odst. 2) zákona . 227/1997 Sb., o nadacích a nadaních fondech
v platném znní. Nadaní fond má povinnost sestavení výroní zprávy za rok 2005.
2.2. Za vedení úetnictví, za jeho úplnost, prkaznost a správnost, jako i za úplné a správné plnní
informaních povinností ve výroní zpráv a v dalích povinn zveejovaných dokumentech
odpovídá statutární orgán úetní jednotky. Provedli jsme audit v souladu s Mezinárodními
auditorskými standardy a Aplikaními dolokami Komory auditor R tak, abychom získali
pimenou jistotu, e úetní závrka neobsahuje významné nesprávnosti. Ovování bylo
provedeno výbrovým zpsobem pi respektování významnosti vykazovaných skuteností, dále
zahrnovalo posouzení pouitých úetních zásad a významných odhad a posouzení pimenosti
celkové prezentace úetní závrky. Provedený audit je pimený pro vyjádení naeho výroku.
III. Souhrnný výrok auditora:
Podle naeho názoru roní úetní závrka podává vrný a poctivý obraz finanní
situace spolenosti a výsledk jejího hospodaení k 31. 12. 2005 na základ úetního
výkaznictví vedeného v souladu s eskými zákony a úetními pedpisy.
Roní úetní závrku proto ovujeme bez výhrad.
V Praze dne 16. ervna 2006
...
za auditora - podpis odpovdného auditora

IV. Údaje o auditorovi:
4.1. Auditor: R - audit, s.r.o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, íslo auditorského osvdení 124
4.2. Odpovdný auditor: Ing. Jií Randák, CSc., dekret íslo 521, jednatel spolenosti
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1.

Charakteristika organizace:

Nadaní fond Vry Tebické - ivnáové je právnickou osobou, která byla zapsána do
nadaního rejstíku, vedeného Mstským soudem v Praze, dne 12. 6. 1998. Právní pomry
nadaního fondu se ídí obecn závaznými právními pedpisy, zejména zákonem . 227/1997 Sb.,
o nadacích a nadaních fondech v platném znní a statutem nadaního fondu.
Nadaní fond Vry Tebické  ivnáové byl zaloen na základ smlouvy o zízení
nadaního fondu, uzavené dne 15. 1. 1998. Majetkový vklad nadaního fondu je tvoen podle
výpisu z nadaního rejstíku nemovitým majetkem paní Vry Tebické  ivnáové v ocenní
soudními znalci ve výi 5.895 tis. K, nároky paní Vry Tebické  ivnáové na náhradu za
pozemky, které nelze vydat (uplatnnými u Pozemkového úadu v Rychnov nad Knnou),
dalími restituními nároky paní Vry Tebické  ivnáové (uplatnnými u Pozemkového úadu
v Klatovech) a majetkovými vklady fyzických osob v celkové výi 2 tis. K.
Úelem nadaního fondu je zejména podpora nadaných student ETF UK, studijních,
badatelských a umleckých projekt a také podpora publikaní innosti CE a ETF UK. Dalím
cílem nadaního fondu je podpora dchodc, nap. peovatelské sluby, výstavba dom pro
seniory apod.

2.

Výsledky ovení úetní závrky z formálního hlediska:

Vedení úetnictví zajiuje úetní jednotka pracovníkem na základ dohody o provedení
práce. Úetnictví je zpracováváno prostednictvím výpoetní techniky s pouitím úetního systému
POHODA, který zpracovává, tídí a vykazuje úetní záznamy a poskytuje úetní knihy v souladu
s eskými úetními pedpisy (zákon o úetnictví, vyhláka . 504/2002 Sb., eské úetní
standardy). Úetní jednotka vede úetnictví správné, úplné, prkazné, srozumitelné, pehledné a
zpsobem zaruujícím trvalost úetních záznam a to v soustav podvojného úetnictví.
eské úetní pedpisy pro nkteré oblasti vedení úetnictví pedpokládají úpravu variantního
eení úetního zachycení prostednictvím vnitropodnikových pedpis pro vedení úetnictví 
zejména pro úely útování operací s cennými papíry, k oceování dlouhodobého majetku,
k úetnímu odpisování a odpisovému plánu dlouhodobého majetku, k technikám asového
rozliování náklad, výdaj, píjm a výnos, k úetním odhadm náklad a výnos. Vnitní
pedpisy byly k auditu pedloeny.
Kontrolní innost pi zpracování úetnictví je zajitna pravidelnými kontrolami a
konzultacemi sloitjích a nepravidelných úetních operací s auditorem. Pro kontrolu správnosti
zstatk na majetkových útech a útech závazk provedla úetní jednotka jejich inventarizaci.
Úetní jednotka podléhá zákonnému auditu podle § 24, odst.2) zákona . 227/1997 Sb.,
o nadacích a nadaních fondech. Úetní výkaznictví k rozvahovému dni je provedeno formou
úetních výkaz v plném rozsahu. Obsahové vymezení pílohy odpovídá vyhláce . 504/2002 Sb.,
urené pro úetní jednotky, u kterých hlavním pedmtem innosti není podnikání.
V souladu se zákonem 563/1991 Sb., o úetnictví, ve znní pozdjích pedpis vede úetní
jednotka od 1. ledna 2005 podvojné úetnictví. Pi pechodu ze soustavy jednoduchého úetnictví
na úetnictví podvojné bylo postupováno v souladu s eským úetním standardem . 414, ureným
pro úetní jednotky, u kterých hlavních pedmtem innosti není podnikání.
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3.
Výsledky ovení úetní závrky z vcného hlediska:
Významné poloky aktiv
Dlouhodobý hmotný majetek úetní jednotky je tvoen zejména nemovitým majetkem.
Vcn se jedná zejména o pozemky (v. lesních porost) a dále o budovy a stavby. K poslednímu
dni ovovaného úetního období vlastnila úetní jednotka dlouhodobý hmotný majetek v celkové
hodnot 59.901 tis. K, co iní cca 89 % celkové hodnoty aktiv. Úetní jednotka získala tento
nemovitý majetek na základ majetkového vkladu paní Vry Tebické  ivnáové v souvislosti se
zízením nadaního fondu a dále na základ darovacích a kupních smluv. Nemovitý majetek byl
zaevidován do majetku nadaního fondu k okamiku nabytí právních úink vkladu do katastru
nemovitostí.
K rozvahovému dni úetní jednotka dále vlastnila 12.044,14 kus podílových list
dluhopisového fondu Conseq Invest. Dividendy vyplacené v roce 2005 v celkové výi 69 tis. K
byly pouity v prbhu roku k nákupu dalích podílových list. K rozvahovému dni jsou vykázány
podílové listy tohoto podílového fondu po pecenní na reálnou hodnotu ve výi 1.188 tis. K.
Dále jsou k 31. 12. v aktivech úetní jednotky evidovány podílové listy Investiní kapitálové
spolenosti Komerní banky, vcn se jedná o 1.636.558 kus podílových list v ocenní reálnou
hodnotou ve výi 2.552 tis. K.
Zmny reálné hodnoty dlouhodobých cenných papír (podílových list) byly v souladu
s eským úetním standardem . 406, ureným pro úetní jednotky, které útují podle vyhláky
. 504/2002 Sb., zaútovány na písluné rozvahové úty (92  Oceovací rozdíly).
Pohledávky úetní jednotky jsou vykázány k poslednímu dni ovovaného úetního období
roku 2005 v celkové výi 3.012 tis. K. Vcn se jedná zejména o pohledávku za Pozemkovým
fondem eské republiky (eské Budjovice) ve výi 2.895 tis. K z titulu dosud nevypoádaných
restituních nárok úetní jednotky.
Finanní majetek je vykázán v celkové výi 587 tis. K. Jedná se pedevím o pokladní
hotovost a penní prostedky uloené na bném bankovním útu.
Významné poloky pasiv
Vlastní jmní je evidováno na samostatném analytickém útu 901  Vlastní jmní ve výi
62.363 tis. K.
Za úetní období roku 2005 vykázala úetní jednotka hospodáský výsledek (ztrátu) ve výi
(-) 932 tis. K. Poloka Výsledek hospodaení po zdanní za bné úetní období uvedená ve
výkazu zisku a ztráty se rovná poloce A.II.1. Úet výsledku hospodaení uvedené v pasivech
rozvahy za bné úetní období. Pedepsaná vazba byla pi sestavování výkaz dodrena.
Fondy úetní jednotky jsou k rozvahovému dni evidovány ve výi 4.755 tis. K.
K rozvahovému dni je dále evidován závazek ke státnímu rozpotu z titulu splatné dan
z píjm právnických osob za rok 2005 ve výi 882 tis. K.
Nejistoty
Auditor upozoruje, e investice finanních prostedk do podílových list a dalích
cenných papír v sob obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované ástky a výnos z ní,
rovn není zaruena návratnost pvodn investované ástky. Rozhodnutí o investování finanních
prostedk je pln v kompetenci správní rady nadaního fondu.
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Následné události
Podle poznatk auditora, nenastaly po datu sestavení úetní závrky ádné skutenosti, které
by významným zpsobem mohly ovlivnit finanní situaci úetní jednotky, nebo zpochybnily
vykazované skutenosti.

4.

Stanovisko k hospodaení spolenosti:
Auditor ovil následující majetek (netto aktiva) nadaního fondu, vykázaný k rozvahovému

dni:
Budovy a stavby (ZC)
4.163.662,05 K
Pozemky
55.623.010,81 K
Podílové listy (Conseq Invest)
1.187.682,79 K
Podílové listy (IKS KB)
2.552.212,20 K
Hotovost v pokladn
8.363,00 K
Bný bankovní úet ( KB)
578.507,10 K
Poskytnuté provozní zálohy
17.850,00 K
Ostatní pohledávky
2.994.024,75 K
Náklady pítích období
2.356,20 K
--------------------------------------------------------------------------------------------------------AKTIVA CELKEM
67.127.668,90K
V souladu s ustanovením § 22 zákona . 227/1997 Sb., o nadacích a nadaních fondech
stanovil nadaní fond pravidla pro omezení náklad souvisejících se správou nadaního fondu.
Podle platného znní statutu nadaního fondu nesmí celkové roní náklady související se správou
pevýit ástku rovnající se 2 % hodnoty majetku fondu k poslednímu dni v roce. Celkové správní
náklady vykázané roní úetní závrkou nadaního fondu dosáhly výe 833 tis. K. V pomru ke
stanovenému omezení ve vztahu k výi hodnoty majetku fondu k 31. 12. 2005 pedstavují
vykázané správní náklady pouze cca 1,24 % této hodnoty, nadaní fond tak splnil závazný ukazatel
stanovený pro omezení výe správních výdaj.

5.

Stanovisko k plnní daových povinností:

Postavení úetní jednotky se v oblasti daového práva ídí zejména ustanoveními
o subjektech, které nejsou zaloeny za úelem podnikání. Pro stanovení základu dan z píjm
právnických osob byly sestaveny pipoitatelné a oditatelné poloky a po jejich zapotení a po
sníení základu dan podle § 20 odst. 7) zákona o daních z píjm byl vykázán základ dan
3.567 tis. K, da z píjm iní 927 tis. K. Samostatný základ dan vykázaný podle § 20 b)
zákona o daních z píjm (tj. z dividend, pijatých v roce 2005 od zahraniního podílového fondu)
iní 68 tis. K, da ze samostatného základu dan iní 10 tis. K. Celková daová povinnost úetní
jednotky je tak vykázána ve výi 937 tis. K. Zútování splatné dan z píjm bylo provedeno
v souladu s postupy útování.

6.

Píloha:
Ovené úetní výkazy a píloha k úetní závrce.
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