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kontrapunkt
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK
2014
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ
Úplný název: kontrapunkt, z. s.
Právní forma: zapsaný spolek
Oficiální sídlo:
Bratří Čapků 875, 500 03 Hradec Králové
IČO:
269 989 39
DIČ:
CZ 269 989 39
Registrace:
13. 5. 2005 pod č.j. VS/1-1/690848/05-R
Datum zápisu do spolkového rejstříku: 1. ledna 2014, spisová značka L5649 vedená u
Krajského soudu v Hradci Králové
Bankovní spojení: 235068595 / 0300, ČSOB, a.s.
1. ČLENSKÁ STRUKTURA V ROCE 2014

Předsedkyně:
Místopředseda:
Členové sdružení:

Martina Erbsová
Barbora Holanová
Martina Erbsová, Barbora Holanová, Andrea Moličová

O NÁS
Kulturní neziskovka kontrapunkt byla založena v roce 2005 pod názvem Poco a poco
animato s cílem vytvořit v královéhradeckém kontextu prostor pro vytváření a prezentaci
nekonformního a nového umění. Ke změně názvu došlo na členské schůzi dne 11. 11. 2013.
Hlavním cílem našich projektů je zapojování obyvatel Hradce Králové do kulturněspolečenského dění ve městě v celém regionu, navazování odborné spolupráce s obdobně
zaměřenými organizacemi, podpora kreativních lidí a příprava desetidenního Open Air
programu Mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů.
NAŠE CÍLE
 vytvořit komunikační a spolupracující platformu pro tvůrčí lidi, neformální umělecká
uskupení a další organizace
 pojímat různé projevy umělecké činnosti a navzájem je propojovat, poskytovat jim
zázemí či odbornou konzultaci
 prezentovat neprofesionální uměleckou činnost
 vytvářet podmínky pro kulturní využití veřejných prostor (ulice, náměstí, parky)
 vytvářet a vstupovat do kulturních místních, regionálních a mezinárodních networků
 mapovat kreativní a umělecký potenciál města Hradec Králové a jeho regionu
 zapojovat zdejší veřejnost do kulturně-společenského dění
 podporovat mezinárodní spolupráci v oblasti kultury a kreativity
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 vytvářet a realizovat projekty, které vycházejí z potřeby místní komunity
 otevírat diskuzi o vzniku kulturního domu pro alternativní umělecké činnosti
2. VÝVOJ ČLENSKÉ ZÁKLADNY V ROCE 2013

Ke dni 31. 12. 2014 mělo sdružení celkem 3 stálé členy.
3. ČINNOST SDRUŽENÍ V ROCE 2014

kontrapunkt v roce 2014 své aktivity více provázalo s organizací divadelního festivalu Open
Air Program. I nadále se věnovala zahraniční spolupráci s partnery z jiných regionů a rozvíjela
nový projekt pro komunitní rozvoj obyvatel – Zaber Hradec!.
LEDEN – ÚNOR:
Open Air Program: zveřejnění výzvy k předkládání přihlášek k zařazení do Open Air Programu
Malá Inventura Praha (22. – 28. 2.) – výběr dramaturgie
BŘEZEN – DUBEN:
Open Air Program: zpracování došlých přihlášek / úzká komunikace se soubory – ověřování
termínů a technických podmínek / grafická a textová příprava propagačních materiálů
MENU Lab - spolupráce
27. 4. - Zaber Hradec! – cyklus sousedských setkání, Malé náměstí
KVĚTEN:
Open Air Program - tisk a distribuce programů, tisková konference s ostatními organizátory
25. 5. – Zaber Hradec! - cyklus sousedských setkání, Šimkovy sady
ČERVEN:
Open Air Program (21. - 30. 6.), 15. ročník divadelního festivalu, 10 dní, 200 produkcí, 20
prostor historického centra a 50 tisíc návštěvníků
Příprava žádosti na projekt Jazz Goes to Town
ČERVENEC – ZÁŘÍ:
Open Air Program - administrativní záležitosti, vyhodnocení, monitoring, podklady pro
vyúčtování, harmonogram práce na příští rok
20. 9. – Zaber Hradec! – ve spolupráci s Auto*Mat, Baťkovo náměstí
ZÁŘÍ – PROSINEC
Open Air Program - zhodnocení předešlého ročníku / důležité výstupy pro přípravu ročníku
následujícího / ustanovení pracovního týmu / výběr tématu OAP a tvorba uměleckého
konceptu / zajištění administrativně technické dokumentace
25. 10. – Zaber Hradec! – Tylovo nábřeží
17. 12. – Zaber Hradec! – Sousedský Zimmarkt, Studijní a vědecká knihovna
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4. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

-

-

-

Struktura nákladů v Kč
-

Spotřeba materiálu, energie, zboží

113 025

-

Služby (náklady na reprezentaci, 1 542 614
honoráře, pronájmy apod.)

-

Mzdové náklady

285 510

-

Daně a poplatky

300

-

Ostatní
náklady
(nedobytné 14 784
pohledávky, kurzové ztráty, dary a
jiné)

Struktura výnosů v Kč
-

Tržby z prodeje služeb

748 396

-

Ostatní výnosy (kurzové zisky, fondy a 43 034
jiné)

-

Přijaté příspěvky

20 900

-

Provozní dotace

920 000

Přijaté dary a dotace

DOTACE
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové

Kulturní činnost
Open air program

20 000 Kč
720 000 Kč

Královéhradecký kraj

Open air program

80 000 Kč

Ministerstvo kultury

Open air program

100 000 Kč

DARY
ELEKTRÁRNY OPATOVICE

Zaber Hradec

20 000 Kč

Majetek
Sdružení nevlastní žádný dlouhodobý hmotný ani nehmotný majetek.
Závazky a pohledávky
Sdružení nemělo v roce 2014 žádné dlouhodobé závazky ani pohledávky vůči jiným osobám.
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Účetní uzávěrka
Závěrka účetnictví byla provedena ke dni 31. 12 2014.
Podrobné finanční přehledy o hospodaření jsou uvedeny v přílohách.
5. PODĚKOVÁNÍ

kontrapunkt prezentuje a iniciuje tvorbu, která vzniká a představuje se mimo tradiční síť
kamenných divadel. Svou činností chce přispět k myšlence, že menší lokální kulturní
organizace jsou často nedoceněnými, ale skutečnými „hybateli“ živého umění v regionech.
Proto bychom chtěli poděkovat všem našim poskytovatelům finančních prostředků,
sponzorům, dárcům, partnerům, návštěvníkům, umělcům, dobrovolníkům a dalším
příznivcům, kteří nás v této činnosti podporují a bez nichž bychom tyto hodnoty nemohli
zprostředkovat.
Děkujeme:
Za finanční prostředky
Statutárnímu městu Hradec Králové, Ministerstvu kultury České republiky,
Královéhradeckému kraji a Královéhradecké provozní a. s. a Hradecké lesní a dřevařské
společnosti a. s.
Za partnerství
Klicperovu divadlu o. p. s., Divadlu Drak o. p. s., Technickým službám Hradec Králové,
Nové síti o. s., MENU o. s., Prostor Pro o. s., Skoku do života o. p. s., HKfree o. s.
A mnoha a mnoha dalším…

Martina Erbsová, v.r.
_________________________
předsedkyně kontrapunkt
V Hradci Králové dne 19. března 2015

6. PŘÍLOHY
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Příloha k účetní závěrce sestavené ke dni 31. 12. 2014
Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Údaje přílohy vycházejí
z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších
podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není
uvedeno jinak.

1.

§30 a) Název a sídlo účetní jednotky, právní forma, poslání, statutární orgány a organizační složky

Název účetní jednotky: kontrapunkt
Sídlo:

Bratří Čapků 875/3, 500 03 Hradec Králové

IČO:

26998939

Datum vzniku:

13.5.2005

Právní forma:

zájmový spolek

Předmět činnosti:

kulturní činnost.

Statutární orgán:

Martina Erbsová – předsedkyně spolku

2.

§30b) Zakladatel

3.

§30 c) Účetní období, použité účetní metody, způsob zpracování účetních záznamů, úschova účetních záznamů,
aplikace účetních zásad, způsoby odpisování

Účetní období:

kalendářní rok 2014

Rozvahový den:

31. 12. 2014

Účetní metody:
a) Dlouhodobý majetek
Organizace eviduje v dlouhodobém majetku hmotný majetek v pořizovací ceně nad
40 tis. Kč a nehmotný majetek v pořizovací ceně nad 60 tis. Kč.
b) Vlastní jmění a fondy
Bezúplatné pořízení dlouhodobého majetku je účtováno v souladu s účetními předpisy jako
navýšení vlastního jmění. Do vlastního jmění je též převáděn výsledek hospodaření
předchozího účetního období.
Ve fondech je účtováno o prostředcích, které byly přijaty (zpravidla darem) a budou použity
v dalších účetních obdobích v souladu se stanoveným účelem ve prospěch třetích osob nebo
účetní jednotky.
c) Dotace
O schválených provozních dotacích účtuje účetní jednotka do výnosů ve výši čerpání dotace.
Přijatá záloha na dotaci či neuhrazená část dotace je účtována na účet Nároky na dotace.
d) Účtování v cizích měnách
V případě účtování v cizích měnách jsou pro přepočet používány roční kurzy.

Úschova účetních záznamů: Účetní záznamy jsou uchovávány v sídle firmy .
4.

§30 e) Způsoby oceňování aktiv a pasiv

Aktiva a pasiva jsou oceňována v souladu s ustanoveními Zákona o účetnictví vstupní cenou,
tj. cenou, která zahrnuje cenu pořízení a veškeré náklady s pořízením související.
Přijaté věcné dary oceňuje organizace reprodukční pořizovací cenou. Pokud není možné určit
cenu jinak, použije účetní jednotka při ocenění majetku ve výjimečných případech
kvalifikovaný odhad (např. při zjištění hodnoty nově zjištěného a v účetnictví doposud
nezachyceného majetku).
5.

§30f) Název účetních jednotek, v nichž má účetní jednotka podíl

Nejsou evidovány
6.

§30 g) Přehled splatných závazků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, přehled splatných závazků veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky u
finančních úřadů a celních orgánů

K 31.12.2014 nejsou v účetnictví evidovány.
7.

§30i) Existence majetkových cenných papírů, vyměnitelných a prioritních dluhopisů nebo podobných cenných
papírů nebo práv, s udáním jejich počtu a rozsahu práv, která propůjčují

Nejsou evidovány
8.

§ 30j) Částky dlužené, u kterých zbytková doba splatnosti přesahuje pět let

Nejsou evidovány
9.

30k) Celková výše závazků neobsažených v rozvaze

Nejsou evidovány
10. §30l) Výsledek hospodaření v členění podle hlavní a hospodářské činnosti

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti:
- 515 974,03 Kč
Výsledek hospodaření v hospodářské činnosti: 290 605 Kč
Celkem výsledek hospodaření:
- 225 369,03 Kč (ztráta)
§30 m) Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců, osobní náklady v členění podle výkazu zisku a ztrát,
údaje o počtu a postavení zaměstnanců, pokud jsou zároveň členy statutárních nebo jiných orgánů

Průměrný evidenční počet zaměstnanců
1 osob
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců
1 osoby
Počet zaměstnanců v pracovním poměru – členů statutárních orgánů
Osobní náklady - zaměstnanci

1 osoby

285 510 Kč

11. §30o) Účasti členů statutárních orgánů a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní jednotka
uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy

Dle informací, které jsou účetní jednotce známy, nemají členové statutárních orgánů a ani
jejich rodinní příslušníci účast v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za účetní období
obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.

12. §30 p) Výše záloh a úvěrů poskytnutých členům orgánů

Členům statutárních orgánů, včetně bývalých, nebyly k 31. 12. 2014 poskytnuty žádné zálohy
ani úvěry. Taktéž účetní jednotka nepřijala během účetního období žádný závazek na jejich
účet, jakožto určitý druh záruky.
13. §30q) Rozsah, ve kterém byl výpočet hospodářského výsledku ovlivněn způsoby oceňování finančního majetku

Nebyl ovlivněn.

14. §30 r) Způsob zjištění základu daně z příjmů, použitých daňových úlevách a způsobech užití prostředků
v běžném účetním období, získaných z daňových úlev v předcházejících zdaňovacích obdobích

Základ daně z příjmů byl zjištěn v souladu se zákonem o dani z příjmů v platném
znění a byl vyčíslen ve výši 290 000 Kč. Po uplatnění odpočtu dle § 20 odst. 7 ZDP
činí základ daně Kč 0. Daňová úleva z důvodu uplatněného odpočtu činí Kč 55 100.
Daňová úleva z důvodu uplatněného odpočtu z roku 2013 ve výši Kč 40 660 byla
vyčerpána na krytí nákladů hlavní činnosti v průběhu roku 2014.
15. §30t) Významné položky podstatné pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření
(dlouhodobé bankovní úvěry, zajištění úvěrů, přijaté dotace s uvedením výše a zdroje)

Pohledávky po splatnosti:
Nejsou evidovány.
Dlouhodobý majetek: (tis. Kč)
Není evidován.

Brutto

Oprávky

Netto

Přijaté dotace a dary a veřejné sbírky:
Dotace
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové

Kulturní činnost
Open air program

20 000 Kč
720 000 Kč

Královéhradecký kraj

Open air program

80 000 Kč

Ministerstvo kultury

Open air program

100 000 Kč

Dary:
ELEKTRÁRNY OPATOVICE

Zaber Hradec

16. §30w) Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období

20 000 Kč

Výsledek hospodaření za rok 2014 byl převeden z účtu hospodářského výsledku ve
schvalovacím řízení na účet Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let

V Hradci Králové dne ………………..
Sestavil: Ing. Miroslava Zbořilová

…….……………………………

statutární orgán

