NADACE SESTRY AKVINELY

Výroční zpráva o činnosti
za rok 2010

Poděkování dárcům

Vážení a milí přátelé, dárci,

tím, že jste se zařadili mezi dárce, poskytujete nám všem útěchu a vědomí, že
nejsme ve svém úsilí osamoceni. Váš zájem je balzámem, který pomáhá hojit
bolesti dětí s postižením a překonávat strach z budoucnosti, do kterého snadno
upadají jejich rodiče a vychovatelé. Děkujeme vám jménem všech za váš dar a
přejeme, aby vám každý den přinášel pocit štěstí a radosti z toho, že jste vy
přinesli potěšení jinému, potřebnému.
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Přehled dárců
Adámková Ludmila
Andrla Bohumír Ing. *
Aprea *
Baumruková Marcela MUDr.
Bazárek - sponzorský dar *
Beneš Václav Ing.
Březinová Evženie
CIS Audit *
Čermáková
Česká provincie kongregace *
DAR farníci z Německa *
Dragon Jaroslav MUDr.
Eterbaugr Josef
Famíci od p. Hrocha
Fibichová Marie *
Forint Pavel Ing. *
Horálková Hana
Hrabánek Jiří *
Huclová Helena MUDr.
Churáňová Lucie
Chvalovská Věra
Intemal Balance *
Jáchimová Renata
Jandová Jarmila
Jarešová Ludrnila
Jarová Jana
Kaiseršot
Kašková Alžběta Dr. *
Kavková Božena
Klener Vladislav Dr.
Klubertová Eva
Kofer Josef
Koncert vánoční *
Kosek Vladimír Ing.
Kousalová Ivanka
Kovářovi Věra a Josef
Kurbatfinski Dana
Kurzová Marie

Malý Vlastimil
Marek Josef MUDr.
Marešová Jana
Mayerová Věra
Meduna Jaromír *
Melicharová P. MUDr. *
Neznámý dárce
Novická Zdenka Ing. *
Novotný Ing.
Passerová Marie Ing. *
Paulová Jana *
Penk František *
Peroutka Martin *
Pokorná Blažena
Pružina Vladimír Ing. *
R.U.R. Voršily
Rádlová Marie MUDr.
Rogers Božena
Ryznar Jan
Sestry de Notre Dame
Sestry Kornelovy
Sladká Alena *
Svobodová Naďa
Sýkorová Ludmila
Szwancsarová Nataša
Šeredová Anna
Štroblová Marie
Štulc Jan MUDr. *
Šubrtová Věra
Vanišová Marie
Veselá Marie
Vitoušová Anna
Vlach Pavel
Výtěžek benefiční koncert *
Vytlačilová Květuše
Winlek
Zárubová Daniela
Zima Václav

Podporu není možné měřit velikostí darovaného obnosu, proto není u
jednotlivých dárců uváděna. Nadace však má jmenovitě uvádět dárce,
kteří přispěli částkou vyšší než 10 000 Kč, proto jsme označili tyto dárce
hvězdičkou *.
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Informace ze statutu nadace

Název:

Nadace sestry Akvinely

Sídlo:

Hornokrčská 3/708, Praha 4, Krč, PSČ 140 00

Identifikační číslo: 264 88 078
Zřizovatel:

Mgr. Marie Bublová, Praha 10, Jerevanská 1160/16, PSČ 100 00

Vymezení účelu, pro který se nadace zřizuje
Základním posláním nadace je vytváření podmínek, směřujících ke zkvalitnění
života klientů Domova svaté rodiny, a to zejména poskytováním nadačních
příspěvků v oblasti sociální, zdravotní, výchovné, vzdělávací a kulturní.

Nadační jmění, majetek nadace a zdroje nadace
1. Jmění nadace činí ke dni zápisu do nadačního rejstříku částku 500 000,- Kč.
2. Majetek nadace tvoří nadační jmění a ostatní majetek nadace. K dosahování
účelu, pro který byla nadace zřízena, používá výnosů z nadačního jmění a
ostatní majetek nadace.
3. Zdroje nadace:
a) dary, dotace a jiné dobrovolné příspěvky,
b) osvětová činnost,
c) výnosy účelově zaměřených charitativních akcí,
d) pozůstalosti definované za tímto účelem v závěti blízkých klientů Domova
svaté rodiny.
Podmínky a způsob poskytování nadačních příspěvků
Nadace smí hospodařit se jměním nadace jen v souladu s právním řádem České
republiky a v souladu s účelem, pro který byla zřízena. O použití majetku a
poskytování nadačních příspěvků rozhoduje v souladu s účelem nadace správní
rada.
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Účetnictví a výroční zpráva
Nadace vede účetnictví podle zvláštních předpisů, zejména podle zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Roční účetní
uzávěrka musí být ověřena auditorem.
Nadace vypracovává výroční zprávu. Tuto zprávu vypracovává ve lhůtě, kterou
stanoví správní rada nadace, nejpozději do šesti měsíců po skončení
hodnoceného období. Hodnoceným obdobím je uplynulý kalendářní rok. Pokud
jde o první výroční zprávu, je hodnoceným obdobím doba od zápisu nadace do
nadačního rejstříku do konce kalendářního roku. Do 30 dnů po schválení
správní radou uloží nadace výroční zprávu do nadačního rejstříku.
Správní rada
Spravuje majetek nadace, řídí její činnost a rozhoduje o všech záležitostech
nadace a je statutárním orgánem nadace. Správní rada má 7 členů. Správní rada
volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy. Jménem nadace jedná
navenek předseda nebo jeden z místopředsedů. V písemném styku jednají tak, že
k vytištěnému nebo napsanému textu jménem nadace připojí svůj podpis
předseda nebo jeden z místopředsedů.
Členové správní rady:
Josef Vach - předseda
PhDr. Petr Kaška - místopředseda
Jiřina Kubů - místopředseda
Jitka Pružinová
sestra Vojtěcha Anežka Procházková
sestra Alexie Anna Bolková
sestra Kristína Jaroslava Hrušková
Dozorčí rada
Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadace.
Členové dozorčí rady:
Ing. Pavel Forint
Ing. Libuše Ramešová
RNDr. Alena Sladká

4

Výrok auditora
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Výrok auditora
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Výrok auditora
Doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty
1. Nadace účtuje v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s
vyhláškou č. 504/2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění
pozdějších předpisů a českými účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti
není podnikání č. 401 až 413.
2. Účetní závěrka a účetní metody používá účetní jednotka za předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své
činnosti a že u ní nenastává žádná skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné
budoucnosti.
3. Účetním obdobím je kalendářní rok.
4. Mezi rozvahovým dnem a datem sestavení účetní uzávěrky nenastaly žádné významné skutečnosti. které by
měly vliv na účetní výkazy nebo by vyžadovaly zveřejnění v příloze k účetní závěrce.
5. Účetnictví je vedeno jako soustava účetních záznamů. Vedením účetnictví pro rok 2010 byla pověřena Ing.
Martina Minaříková, Hrozenkovská 189/54, Praha 5 - Zličín, tímto pověřením se účetní jednotka nezbavuje
odpovědnosti za vedení účetnictví.
6. Účetnictví je zpracováváno v programu SOAS WTN.
7. Úschovu písemností si zajišťuje Nadace sestry Akvinely ve svých prostorách.
8. Nadace má drobný dlouhodobý majetek v hodnotě do 40 tis. Kč, který se z rozhodnutí účetní jednotky
odepisuje shodně účetně i daňově po dobu 24 kalendářních měsíců. Drobným dlouhodobým majetkem v roce
2010 je kopírka Minolta v hodnotě 36 tis. Kč, příslušné oprávky jsou 36 tis. Kč.
9. Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně přepočítává účetní jednotka na českou měnu k poslednímu
rozvahovému dni kurzem devizového trhu stanoveným ČNB, v průběhu účetního období používá denní kurz
ČNB.
10. Přijaté dary byly přiznány k dani darovací v období, ve kterém je nadace obdržela.
11. Nadace nemá podíl v jiné obchodní účetní jednotce.
12. Členové statutárních ani kontrolních orgánů a jejich rodinní příslušníci nejsou účastníky obchodních smluv
nebo jiných smluvních vztahů s nadací.
13. Nadace nemá žádné zaměstnance, nevyplácí žádné odměny ani neposkytuje funkční požitky členům
statutárních kontrolních orgánů, ani jim neposkytla zálohy a úvěry.
14. Nadace nemá akcie ani podíly v jiné účetní jednotce, není majitelem cenných papírů ani práv.
15. Nadace nemá finanční nebo jiné závazky neobsažené v rozvaze.
16. Nadace má závazek vůči dodavatelům ve splatnosti ve výši 1 tis. Kč.
17. Výsledek hospodaření je pouze z titulu hlavní činnosti nadace, nadace nevyvíjí žádnou hospodářskou činnost,
ze které by jí plynuly zisky.
18. Dle statutu Nadace sestry Akvinely nesmí celkové roční náklady nadace související s její správou převýšit 20%
nadačního jmění podle jeho stavu k 31.12, téhož roku. V roce 2010 celkové roční náklady nadace související s její
správou dosáhly 9 % nadačního jmění.
19. Nebyl přijat žádný účelově vázaný dar. Na účtu 911 zůstává 50 000 Kč účelově vázaného daru z roku 2004 od
Pražské plynárenské a.s.
20. Přehled o přijatých a poskytnutých darech je uveden na samostatné příloze.
21. Nadace neorganizovala žádnou veřejnou sbírku.
22. Nerozdělený zisk roku 2009 je po schválení správní rady nadace zachycen na účtu 932.109 ve výši 375 782,95
Kč. Celkový nerozdělený zisk minulých let v rozvaze je ve výši 5 314 169,51 Kč.
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Přehled o výnosech a nákladech Nadace sestry Akvinely za rok 2010
Výsledek hospodaření
Účetní zisk ke dni 31.12.2010
Přijaté dary a zúčtováni darů z účelových fondů (výnosy nepodléhající
dani z příjmů)
Přijaté úroky z běžného účtu (výnosy nepodléhající dani z příjmů)
Náklady nadace (nedaňové náklady)
Účelové nákupy pro klienty
Dary pro klienty domova
Služby pro klienty domova
Celkem

Náklady na správu nadace
Služby
Ostatní náklady
Odpisy kopírky
Dary
Reprezentace
Celkem

tis. Kč
506
624
7
219
4
165
3
172
26
5
8
6
2
47

Rozhodnutí správní rady o hospodářském výsledku roku 2010

Výsledek hospodaření za účetní období roku 2010 bude převeden na účet
nerozděleného zisku minulých let a bude použit v následujícím období
v závislosti na dalším rozhodnutí správní rady.
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