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Slovo úvodem 
 
 
Vážení a milí přátelé, spolupracovníci a příznivci, 
 
předkládám Vám opět po roce výroční zprávu společnosti PorCeTa, o.p.s. za rok 2018. 
 
Již šestým rokem jsme se snažili o zajištění a rozvoj služeb pro naše dětské i dospělé klienty. 
 
V tomto roce se nám dařilo nejen udržet naše služby v co nejvyšší kvalitě, ale rozšířili jsme naše 
služby i díky nové terapeutické místnosti v našem sídle v Táboře a také otevřením pobočky naší 
společnosti v Českých Budějovicích.  
 
V roce 2018 jme podruhé organizovali Hravé odpoledne pro rodiny s dětmi v rámci 
Mezinárodního den rodiny dne 15. května a založili jsme tím naší tradici pro tento den.  
 
Za ochotu a pracovní nasazení patří dík zejména skvělému a stabilnímu týmu.                            
Děkuji na tomto místě také všem organizacím a institucím, které naše služby využívají                    
či nabízejí, za jejich odbornou spolupráci i příjemné vzájemné vztahy. 
 
 
PhDr. Miroslava Horecká 
ředitelka společnosti PorCeTa, o.p.s. 
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DRUH OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH ČINNOSTÍ SPOLEČNOSTI PorCeTa, o.p.s.                          
V ROCE 2018 

 
Hlavním cílem společnosti je zajišťovat poradenskou, preventivní a vzdělávací činnost pro 
dospělé osoby, rodiče a děti, žáky a učitele a vykonávat sociálně-právní ochranu dětí na základě 
pověření KÚ JčK, dle hlavní činnosti vymezené Zakladatelskou smlouvou. 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

 

Společnost poskytovala sociálně-právní ochranu dětí na základě pověření Krajského úřadu 
Jihočeského kraje v tomto rozsahu: 

• pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, 
• poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte             

a při péči o dítě zdravotně postižené, 
• pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, 

sociálních a jiných problémů související s péčí o dítě a jeho výchovu, 
• činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku, 
• zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti, 
• poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo 

pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se 
osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte 
nebo svěřením dítěte do pěstounské péče, 
 

 



• uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče, 
• poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela 

dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu 
pěstounské péče, 

• vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

 

Společnost poskytovala certifikované programy všeobecné a indikované primární prevence 
rizikového chování. Certifikáty (č. 14/15/1/CE a  č. 14/15/2/CE) mají platnost do 8. 1. 2020. 

Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového 
chování je posouzení a formální uznání, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá 
stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Platná certifikace je dokladem o naplnění Standardů, 
tedy dokladem o poskytování kvalitních služeb. 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

 

Dále společnost poskytovala odborné služby pro rodinu, adiktologické poradenství a volnočasové 
aktivity pro děti. 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

 



ČINNOST JEDNOTLIVÝCH STŘEDISEK 
 
Středisko Podpora náhradních rodin: 

 
V rámci tohoto střediska byl realizován výkon sociálně-právní ochrany dětí při doprovázení 
pěstounských rodin, které uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče s naší organizací.  

Na počátku roku 2018 jsme měli uzavřeno 58 dohod s náhradními rodinami, v průběhu roku bylo 
uzavřeno 17 dalších dohod, 7 dohod bylo ukončeno. Na konci roku 2018 jsme měli uzavřeno 68 
dohod o výkonu pěstounské péče.   

V průběhu roku 2018 bylo realizováno celkem 17 vzdělávacích akcí, kterými prošlo celkem 206 
osob pečujících a osob v evidenci. 
 
Celkový počet uskutečněných vzdělávacích akcí:                  17  vzdělávacích akcí 
Celkový počet účastníků vzdělávacích akcí:                            206  osob pečujících a osob v evidenci 
 

 

Pro osoby pečující/osoby v evidenci a jim svěřeným dětem byly též zajišťovány odborné sužby, 
které využili klienti z celkem 12 náhradních rodin: 
 
Počet rodin využívající odborné služby:                                       12 rodin 
Počet hodin odborných služeb:                                                     80 hodin 
 

 
 



Respitní služby byly zajištěny jak letním pobytovým táborem a příměstským táborem, 
realizovanými naší organizací, tak formou příspěvku na tábor či jinou akci organizovanou jiným 
subjektem. 
 
Počet rodin, které využili respit organizovaný naší společností: 16 rodin 
Počet dětí na letním táboře:                                                          15 dětí 
Počet dětí na příměstském táboře:                                                 3 děti 
 

Počet rodin, které využili příspěvek na zajištění respitu:             13 rodin 
Počet dětí na ostatních akcích:                                                     15 dětí 
 
 
Středisko Práce s dítětem: 
 
Středisko zajišťovalo individuální a skupinovou práci s dětmi se specifickými poruchami chování 
na bázi ADHD, s dětmi s poruchou autistického spektra a dalšími neurologickými či 
psychiatrickými poruchami formou pravidelných volnočasových aktivit a psychologického 
poradenství.   
 

Volnočasové aktivity: 

V průběhu letních prázdnin byly v rámci tohoto střediska realizovány dva týdenní příměstské 
tábory. 



Pod tímto střediskem proběhl během letních prázdnin také klasický letní tábor v rekreačním 
středisku Blatnice u Mladé Vožice. Tábor byl realizován zejména pro děti, se kterými je celoročně 
v rámci tohoto střediska pracováno, a také jako respitní služba pro děti v pěstounské péči. Letní 
tábor byl podpořen dotací z Fondu mládeže města Tábora. 

 
Celkový počet dětí - pravidelné volnočasové aktivity:                      14 dětí 
Celkový počet dětí - příměstský tábor:                                                6 dětí (z toho 3 děti z PP) 
Celkový počet dětí - letní tábor:                                                        28 dětí (z toho 15 dětí z PP) 
 

 
Psychologické poradenství: 

Tato služba byla pro děti v evidenci OSPOD podpořena z grantového programu Jihočeského kraje 
Podpora rodinné politiky - opatření Podpora práce s ohroženými dětmi pro děti v evidenci OSPOD. 
V rámci tohoto programu bylo pracováno s 8 ohroženými dětmi. 
 
Počet dětí využívajících psychologické poradenství:                       8 dětí 
Celkový počet kontaktů:                                                                 97 kontaktů 
Celkový počet přímé odborné práce:                                          71,5 hodin 
 

 

 



V rámci tohoto střediska probíhaly také podpůrné dívčí skupiny, jejichž cílem bylo sdílení a osobní 
růst. V druhé polovině roku proběhlo 8 skupinových setkání. 

Počet realizovaných skupinových setkání:                                       8  
Počet dívek navštěvujících skupiny:                                                 5 dívek 
 

 

Služba psychologické podpory a poradenství mimo režim SPOD: 

 
Počet dětí využívajících psychologické poradenství:                      4 děti 
Celkový počet přímé odborné práce:                                             19 hodin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letní dětský tábor proběhl ve dnech 27. srpna - 1. září 2018 již počtvrté v námi oblíbeném 
rekreačním zařízení v Blatnici u Mladé Vožice. 

Děti se během tábora vrátily v čase a staly se součástí pravěkých rodů v období lovců           
a sběračů. Pravěké tlupy – Bílý jeleni, Orli a Vlci - se vydaly po stopách mamutů. 

 

Během svého putování byly nuceny prozkoumávat dopodrobna krajinu a pravěké jeskyně, 
umět rozdělat oheň, chránit ho a bojovat o něj s ostatními tlupami,                                   

vyrobit si zbraně,                                                                                                                           
umět číst ve stopách zvěře a putovat za ní dlouhé vzdálenosti při jejím stopování,                 

rozpoznat jedlé a nejedlé byliny, plody a houby,                                                                       
držet noční hlídky u ohně a nebát se přespat u jeskyně,                                                          

projít stezkou odvahy                                                                                         
a v neposlední řadě vystopovat mamuta, připravit na něj past a ulovit ho.  

To vše ve vzájemné spolupráci s ostatními tlupami, důvěře a vzájemné pomoci,                     
bez kterých by nebylo možné překonat veškeré útrapy života v pravěku. 

 
 
 



Středisko Primární prevence: 
 
V rámci tohoto střediska probíhaly programy všeobecné primární prevence na školách a také 
programy indikované prevence s jednotlivci.  
 
Programy primární prevence rizikového chování byly podpořeny z grantového programu 

Jihočeského kraje Podpora a rozvoj protidrogové politiky v JčK v roce 2018. Programy byly 
zaměřeny na témata prevence závislostí. V rámci tohoto projektu proběhlo 18 preventivních 
programů v 5 školách v regionu Táborska. 
 

Počet programů primární protidrogové prevence celkem:             18 programů 
Počet primární cílové skupiny:                                                      369 žáků a studentů 
 
 
Individuální práce probíhala v rámci indikované prevence rizikového chování. Tuto službu 
pravidelně využívalo 15 klientů a jejich rodinných příslušníků. 

  

Počet účastníků programů:                                                             14 klientů 
Počet kontaktů:                                                                                64 kontaktů 
Počet hodin přímé práce:                                                              89,5 hod. 
 
 



Kromě programů z dotačního programu bylo realizováno ještě 8 preventivních programů na téma 
prevence sexuálně rizikového chování, právního vědomí a prevence závislostí na čtyřech 
základních a středních školách mimo region Táborska. 
 
Počet programů primární prevence rizikového chování mimo region Táborska celkem:                                                                                                  
                                                                                                             8 programů 
Počet primární cílové skupiny:                                                      160 žáků  
 

 
 
 
Středisko Práce s rodinou: 
 
V rámci tohoto střediska byly realizovány odborné služby pro rodiny - rodinná mediace, rodinné 
poradenství, asistované kontakty a psychologické poradenství pro dospělé. Tato služba byla také 
podpořena z grantového programu Jihočeského kraje Podpora rodinné politiky – opatření 
Podpora odborné poradenské pomoci potřebné k překonání problémů rodiny.  

Pod tímto střediskem byly také realizovány služby adiktologického poradenství. 
 

Odborné služby pro rodiny v evidenci OSPOD: 

Odborné služby pro rodinu - rodinné a párové poradenství a mediace, asistované kontakty                        
a psychologické poradenství pro dospělé - využilo 21 rodin. 

 



Počet rodin využívající odborné služby pro rodinu:                       21 rodin 
Celkový počet kontaktů s rodinami:                                              131 kontaktů 
Celkový počet přímé odborné práce:                                             167 hodin 
 

 

Odborné služby pro rodiny mimo režim SPOD: 

Počet rodin/klientů:                                                                          5 klientů 
Celkový počet přímé odborné práce:                                              11 hodin                                                        

  

 

Adiktologické poradenství: 

Službu adiktologického poradenství využívali jak mladiství (doporučení OSPOD), tak dospělí, ať 
již dobrovolně, nebo na základě soudního rozhodnutí. 
 
Počet účastníků poradenství:                                                          10 klientů 
Celkový počet přímé odborné práce:                                              16 hodin 

 

 



 

                                         

Mezinárodní den rodiny – 15. 5. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Hravé odpoledne s programem pro rodiče a děti v zahradě Masarykova domova                    
se stává naší tradiční aktivitou. 

 



 
 
 
Náš dík patří zejména následujícím organizacím za jejich podporu, spolupráci a finanční pomoc. 
 
 
 

Město Tábor 
OSPOD Tábor 

OSPOD Soběslav 
OSPOD Týn nad Vltavou 

Jihočeský kraj: 
Oddělení sociálně právní ochrany dětí 

Oddělení prevence a humanitních činností 
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22HLAV MSI GLobat Al.l.iance

lndependent Member Firm
audir&consulE

wonNi ITDAJE

Subjekt, u n6hoZ bylo provedeno ov6ieni

(hgatizace: PorCeTa, o.p.s.

Adresa: Smetanova1284,390l2Tibor
IC: 28150 198

Piedmdt dinnosti:
. vj'kon soci6lnE-prdvni ochrany d6ti v rozsahu povdieni Krajsk6ho uiadu,
. psychologick6 poradenstvi a terapie,
. prlrov6 a rodinn6 poradenstvi a terapie,
. rodinna mediace,
. asistovan6 kontakty rodidri s dEtmi ajejich asistovani piedrivani,
. adiktologick6poradenstvi,
. podpora a pomoc rodin6m pii piekon6vrini obtiinich Zivotnich situaci,
. preventiuli a interven6ni dinnost pro jednotlivce a skupiny zamEien6 na rizikov6 chov6ni,
. poi6dSni vzd6livacich akci pro odbomou i laickou veiejnost,
. volnodasov6 aktivity pro d6ti.

Piijemce zprfrry

zakladatel6 po projednrini ve splivni rad6

PIedmEt ov6iovinf

tdetni z6v6rka sestaven6 k 31.12.2018 za ridetni obdobi 1.1.2018 - 31.12.2018

Termfn provedenf auditu

28.5.2019 - 5.6.2019

Ov6ieni provedl a zprivu auditora zpracoval

22HLAV s.r.o.

VSeboiickri 8212, Usti nad Labem
opr6r.n6ni KACR a. 277
dlen mezinirodni asociace nez6vislj,ch profesionrilnich firem
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms

odpov6dnj, auditor: Ing. Miroslava NebuZelski, oprevr6ni KACR d. 2092
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22HLAV MSI Gtobat Attiance
lndependent Member Firm

audrE&consula

Vfrok auditora

Provedli jsme audit piilozen6 ridetni z6vdrky organizace porceTa, o.p.s. (d.ile tak6 ,,organizace..)
sestaven6 na zekladd deskj,ch tdetnich piedpist, kter6 se sklLda z rcmahy k 31.12.201g, vlfazu zisku
a ztraty za rok koniici 31.12.2018 a piilohy t6to ridetni zrivdrky, ktei6 obsahuje popii pouzirj,ch
podstatnj'ch ridetnich metod a dal5i rysvdtlujici informace. udaje o organi2aii jsou ,redeny
v bodd I. piilohy t6to fdetni z6v6rky.

Podle na5eho niizoru irdetni zriv6rka pod6vrl v6rnf a poctivj obraz aktiv a pasiv organizace
PorceTq o.p.s. k 31.12.2018 a nikladrl a qfnosrl a vysledku jejiho hospodaleif za rolikonlfci
31.12.2018 v souladu s deskjryni tietnimi piedpisy.

Zrlklad pro vjrok

Audit jsme provedli v souladu se z6konem o a lditorech, naiizenim E,ropsk6ho parlamentu a Rady
(Err-t,. 537/2014 a standardy Komory auditoru desk6 republiky pro auait, t<ter1mijsou meziniirodni
standardy pro audit (ISA), piipadn6 dopln6n6 a upraven6 souvisejicimi aplikadnimi-doloZkami. Nabe
odpovEdnost stanovene t6mito piedpisy je podrobn6ji pops6na v oddilu odpovddnost auditora za
audit teetni zi*Erky., V souladu se zS.konem o auditorech a Etickjryn kodexem piijatj.rn Komorou
auditor& 

_Cesk6 
republiky jsme ra organizaci nez6visli a splnili jsme i aaKi'edc[6 povinnosti

\m]Jvajicl z uvedenlch piedpist. Domniviime se, Ze dikazni informace, kter6 jsme shromriEdili,
poskyruji dostateani a vhodni z6klad pro q,jridieni naieho vyroku.

Zprhva o ovEfeni riletnf z{vErky

ostatni informace byly rrypracoviiny v souladu s prrir.nimi piedpisy

Ostatni informace uveden6 ve vfrolni zprrlvE

ostatnimi informacemi jsou v souladu s $ 2 pism. b) zikona o auditorech informace uveden6 ve
vj'roini zpr6vd mimo tdetni ziiv6rku a naii zprriw auditora. Za ostatnt informace odpovi&i ieditel
Organizace.

Nti'S vjrok k irietni z6v6rce se k ostatnim informacim nevztahuje. Piesto je vlak soudtlsti naiich
povinnosti souvisejicich s ovdienim [detni zrivdrky sezn6mit se s ostatnimi informacemi a posoudit,
zda ostatni informace nejsou ve vlmamn6m (materirilnim) nesouladu s ridetni ziivdrkou di s nasimi
zulostmi o fidetni jednotce ziskanjrni bEhem ovdiovrini tdetni z6vErky nebo zda se jinak tyto
informace nejevi jako vj,mamnd (materieh6) nesprdvnd. Tak6 posuzujeme, zda ostatni informace
byly ve v5ech vj'znamnj,ch (materirilnich) ohledech vypracovri,ny v souladu s piisluinjmi pr6vnimi
piedpisy. Timto posouzenim se rozumi, zda ostatni informace sphuji pozadaj<y pr6vnich piedpist
na fornilni naleZitosti_ a 

- 
postup rypracov6ni ostatnich inrorrnici v kontextu rnj,#amnosti

(materiality), tedy zda piipadn6 nedodrZeni uvedenj.ch poZadavku by bylo zprisobil6 ovli.mit risudek
6inEnj, na zrikladd ostatnich informaci.

Na ziiklad6 provedenich postupt, do miry, jiZ dokriEeme posoudit, uvridime, Ze

. ostatni informace, kter6 popisuji skuteanosti, jeZ jsou t6z piedm6tem zobrazeni v fidetni
zdvErce, jsou ve viech vj,znamnj,ch (materi6lnich) ohledech v souladu s tdetni z6v6rkou a
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D6le jsme povinni uv6st, zda na ziiklad6 pomatkt a povEdomi o organizaci, k nimz jsme dosp6li pii
prov6d6ni auditu, ostatni informace neobsahuji vj,mamn6 (materirilni) v6cn6 nespr6lnosti. V rimci
uvedenfch postupt jsme v obdrzenfch ostatnfch informacfch LAdn6 wlznimn6 (materirilni)
v6cn6 nesprivnosti nezjistili.

Odpov6dnost ieditele a dozorli ra dy Organtzace zt riletni zivErku

i.editel Organizace odpovidil za sestaveni fietni zrivErky po&ivajici v6mj, a poctivj, obraz v souladu
s tesklmi irdetnimi piedpisy, a "a takoYj, vnitini konrrolni systam, kteri porazrie za nezbyrny pro
sestavexi fdetni z6v6rky tak, aby neobsahovala vlnamn€ (materirilni) nesprivnosti ait s6Uine
podvodem nebo chybou.

Pfi sestav-ovini tdetni z6v6rky je ieditel organizace povinen posoudit, zda je organzace schopna
nepietrzit6_trvat, a pokud je to relevantni, popsar v piiloze ridetnl zi|Exky zitliLitostiti,ka.iici sejelho
nepietrzit6ho trv&ri a poufiti piedpokladu nepietrZit6ho trvrini pii sestaveni ,it"t i ,ar6ry,
s vjjimkou piipadt, kdy ieditel plinuje zruieni Organizace nebo ukondeni jeji iinnosti, respektive
kdy nemri jinou redlnou mohost neZ tak udinit.

Za dohled nad procesem ridetniho vj,kaznicWi v Organizaci odpovidii dozorii rada.

Odpov6dnost auditora za audit riEetni ziv6rky

Nasim cilem je ziskat piimdienou jistotu, ze fdetni ziivErka jako celek neobsahuje vj,znamnou
(materielni) nespr6r,nost zpusobenou podvodem nebo chybou a rydat zpr6ru auditora;bsahujici n6s
r.j'rok. Pfim6ien6 mira jistoty je. velki mira jistoty, nicm6n6 neni )6r*ou, ze audit provedenj,
v souladu s vj'Se uvedenjmi piedpisy ve v5ech piipadech v fiaetni ziivErce o.lhali piipadnou existujici
vj'znamnou (materi6lni) n€sprararost. Nespr6mosti mohou vmikat v drisledku po^dvodri nebo chyb a
povaiuji se za vyntamn6 (materirilni), pokud lze reriln6 piedpoklAdat, Ze by jedntt[vd nebo v souhmu
mohly ovlivnit ekonomickii rozhodnuti, lder6 uzivatel6 tretni zriverky najejim z6klad6 piijmou.

Pii proviidEni auditu v souladu s vj'Se uvedenj.rni piedpisyje naSi povimosti uplatiovat b6hem cel6ho
auditu odbomf usudek a zachov6vat profesni skepticismus. Drile jL naii povinnosti:

. Identifikovat a ryhodnotit _izlka vlzramn6 (materi6lni) nespra\nosti tdetni zriv6rky
zptsoben6 podvodem nebo chytou, nawhnout a prov6st auditorsk6 postupy reagujici na tato
rizika a ziskat dostatein6 a vhodn6 drikami informace, abychom na ;ejiin zitiaae moni
ryjndrit vjrok. Riziko, Ze neodhalime vj,zramnou (materirilni) nespirir,nost, k niz doslo
v d}sl.edku podvodu, je vdtSi neZ riziko neodhaleni vj,zramn6 (materi6lni) nespr6mosti
zpfrsoben6 chybou, protoZe soud6sti podvodu mohou bjt tajn6 dohody (koluze), ialsovdni,
rimyslnii opomenuti, nepravdivii prohlaSeni nebo obchiizeni r.nitinich kontrol fediielem.

. Sezniimit se s vnitinim kontrolnim syst6mem Organizace relevantnim pro audit v takov6m
rozsahu, abychom mohli nawhnout auditorsk6 postupy vhodn6 s ohledem na dan6 okolnosti,
nikoli abychom mohli ryj6diit nriaor na tdinnost jejiho r.nitiniho kontrolniho syst6mu.

. Po-soudit vhodnost pouiirj'ch tdetnich pravidel, piim6ienost provedenj,ch tdetnich odhadt a
informace, kter6 v t6to souvislosti ieditel organizace uvedl v piiloze ridetni z6vdrky.

Posoudit vhodnost pouZiti piedpokladu nepietrZit6ho trv6ni pfi sestaveni ridetni zriv6rky
ieditelem a to zda s ohledem na shrom6Z d6n6 dfikazni informace existuje vj,znamnrl
(materielni) nejistota vypllvajici z udilosti nebo podminek, kter6 mohou vj,znamnd
zpochybnit schopnost Organizace nepietrzitd trvat. Jestlize dojdeme k z|vdru, Ze takovir
vj,mamnri (materi6lni) nejistota existuje, je naii povinnosti upozornit v naii zpriivE na
informace uveden6 v t6to souvislosti v piiloze ridetni ziv6rky, a pokud tyto informace nejsou
dostatean6, ryj6diit modifikovanj vj'rok. NaSe zixEry lykajici se schopnosti Orga
nepiefiiitd trvat rychrizeji z drikazrich informaci, kter6 jsme ziskali do data naSi vy.
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Nicm6n6 budouci udiilosti nebo podminky mohou v6st k tomq ze organizace ztrati schopnost
nepietiitd trvat.

Vyhodnotit celkovou prezentaci, dlenEni a obsah udetni z6v6rky, v6etn6 piilohy, t dirle to, zda
tdetni ziivdrka zobrazule podkladov6 transakce a udi.losti zpusobem, kterj, vede k v6rn6mu
zobrazeni.

Naii povinnosti je informovat ieditele a dozorii radu mimo jin6 o pl6novan6m rozsahu a nadasovitri
auditu a o vj'znamnlch zjistEnich, kterri jsme v jeho prubEhu udinili, vdetnE zjistdnich r"lzramnlch
nedostatkt ve rmitinim kontrolnim svst6mu-

22HLAV s.r.o.

dlen mezinriLrodni asociace nez6vislj,ch profesionrllnich firem
MSI Global Alliance. Legal & Accounting Firms
Vieboiickri 8212,400 0l Usti nad Labem
opravnEni KACR d. 277

V Praze, dne 5. dervna 2019

Nedilnou soud6sti t6to 4)r6!y jsou nAsledujici piilohy:
l. Rozvaha k 31.12.2018

2. Vikaz zisk! a zlr ry za obdobi 1.1.2018 - 31.12.2018
3. Pfiloha k ftetni zavdrce za obdobi L l.20t 8 - 3l.12.2018
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