NADACE SESTRY AKVINELY

Výroční zpráva o činnosti
za rok 2009

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.
Bárta Jan
Baumruková Marcela MUDr.
Benš Václav Ing.
Brabencová Helena Dr.
Březinová Evženie
Čechová
Čermáková *
Čižinská Helena PhDr.
Dragon Jaroslav MUDr.
Dvořáková
Džubáková Marie
Farnost GB *
Feixová Eva
Fibichová Marie
Forint Pavel *
Havelková Libuše
Horálková Hana
Hrabánek Jiří *
Hrebeská Anna
Huclová Helena MUDr.
Churáňová Lucie
Ing. Kovář
Internal Balance *
Iterbil Josef
Jandová Jarmila
Jarová Jana
Kafková
Kaiseršot Karel
Kašková Alžběta PhDr. *
Klenerová Blanka MUDr.
Klubertová Eva
Kofer Josef
Kolářovi
Kosek Vladimír Ing.
Kousalová Ivanka
Kurbatfinski Dana

Kurzová
Kvapilík Josef MUDr.
Marek Josef
Marešová Jana
Mayerová Věra
Melicharová P. MUDr. *
MUDr. Černá
Národní archiv
Neznámý dárce
Novická Zdenka Ing.
Novotný M.
Panáčková Lenka
Passerová Marie Ing. *
Penk František *
Peroutka Martin *
Petříčková
Pokorná Blažena
Pokorný Čeněk
Poulová Jana *
Pružina Vladislav Ing. *
Rabochová
Rádlová Marie MUDr.
RUR Voršily
Ryznar Jan
Sestry Kornelovy s.r.o.
Sladká Alena *
Sýkorová Ludmila
Šeredová Anna
Štroblová Marie
Štulc Jan MUDr. *
Šubrtová Věra
Vanošová
Veslá Marie
Vitoušová Anna
Vytlačilová Květuše *
Winlek
Zárubová
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
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Výrok auditora

Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany
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Přehled o výnosech a nákladech Nadace sestry Akvinely za rok 2009
Výnosy (úroky z bankovních účtů, termínovaných vkladů)

68 tis. Kč

Přijaté dary

459 tis. Kč

Výnosy celkem

462 tis. Kč

Poskytnuté příspěvky

90 tis. Kč

Náklady na správu nadace

52 tis. Kč

Celkový hospodářský výsledek 2009

376 tis. Kč

Souhrn finančních prostředků k 31. 12. 2009

5 865 tis. Kč

Rozhodnutí správní rady o hospodářském výsledku roku 2009
Správní rada Nadace sestry Akvinely rozhodla o rozdělení výsledku hospodaření
za účetní období roku 2009 takto:

Výsledek hospodaření za účetní období roku 2009 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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