Výroční zpráva za rok 2014

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen „fond“)
Vznik fondu: 17. října 2014
Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1
181: 10. prosince 2014.
Zakladatelé fondu: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. a MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D.
Sídlo fondu: V úvalu 84/1, Motol, 150 00 Praha 5
Identifikační číslo fondu: 03628256
Číslo transparentního bankovního účtu: 2400711505/2010 Fio Banka a.s.
Správní rada: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. (předseda)
MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D. (místopředseda)
MUDr. Marek Schmidt, FEBU (člen)
Dozorčí rada: Ing. Jan Vrba (předseda)
JUDr. Jiří Stadler (místopředseda)
Ing. Jaroslav Hořínek (člen)
Účel fondu: Nadační fond se zakládá za účelem podpory některých činností na
Urologické klinice 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol
(dále jen „Klinika“), a to:
a) podpory zkvalitňování diagnostické a léčebné péče o urologické pacienty
Kliniky;
b) zvyšování technické a materiální úrovně přístrojového a nástrojového
vybavení Kliniky;
c) podpory vědeckých a výzkumných projektů týkajících se (prevence),
diagnostiky a léčby urologických onemocnění na Klinice anebo na
spolupracujících pracovištích (včetně zahraničních), na kterých probíhají
výzkumné projekty koordinované Klinikou;
d) podpory při zavádění nových diagnostických a léčebných metod na Klinice;
e) podpory dalšího vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu Kliniky;
f)

podpory zpracování klinických dat z Kliniky, jejich vyhodnocování a
prezentace odborné i laické veřejnosti;

g) podpory vydávání odborných publikací i populárně naučných textů od
autorů uvedených v písm. e);
h) zlepšování kultury nemocničního prostředí Kliniky.
Podrobnější údaje týkající se orgánů nadačního fondu, jeho majetku, podmínek a
způsobu poskytování nadačních příspěvků upravuje statut nadačního fondu.
Statut nadačního fondu je k nahlédnutí v sídle fondu a na webových stránkách
www.nadacnifonduran.cz

Přehled o činnosti nadačního fondu v roce 2014
•

V prosinci 2014 byly spuštěny webové stránky fondu, které jsou dostupné na
adrese www.nadacnifonduran.cz.

•

Připravili jsme dva pilotní projekty na nákup přístrojového vybavení:

Kampaň na nákup přístroje pro cílenou biopsii prostaty Toshiba Aplio

Kampaň na nákup přístroje pro elektroejakulaci

•

V prosinci 2014 byly spuštěny webové stránky Centra pro výzkum a léčbu
karcinomu prostaty, které jsou dostupné na adrese www.pccm.cz.
Centrum pro výzkum a léčbu karcinomu prostaty úzce spolupracuje s fondem.
Vybrané dílčí výzkumné projekty Centra by měly být spolufinancovány
z prostředků fondu.

Soupis nadačních darů přijatých v roce 2014
Fyzické osoby:
Marek Babjuk…………….1000 Kč
Veronika Črepová………....100 Kč
Celkem: 1100 Kč

Účetní závěrka za rok 2014
Finanční zpráva Nadačního fondu Uran
A.

ROZVAHA ke dni 31. 12. 2014
Stav
k 10.12.2014

AKTIVA
A. Stálá aktiva celkem
1. Dlouhodobý nehmotný majetek – ocenitelná
práva
2. Dlouhodobý hmotný majetek – samostatné
movité věci
B. Oběžná aktiva celkem
1. Zásoby – zboží na skladě
2. Pohledávky – odběratelé
- poskytnuté provozní zálohy
- daň z příjmů
Součet pohledávek
3. Krátkodobý finanční majetek - pokladna
- bankovní účty
Součet krátkodobého finančního majetku
ÚHRN AKTIV
PASIVA
A. Vlastní zdroje celkem
Vlastní jmění
Fondy
Hospodářský výsledek – účet hospodářského
výsledku
B. Cizí zdroje
Krátkodobé závazky - dodavatelé
- ostatní závazky
- zaměstnanci
- ostatní přímé daně
Součet krátkodobých závazků
Přechodné účty pasivní – dohadné účty pasivní
ÚHRN PASIV

Stav
k 31.12.2014

1

1,1

1

1,1

1
1

0

B.

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT k 31.12.2014
Stav
k 31.12.2014

VÝNOSY
Příjem fin. částek

Tržby z provozní činnosti celkem
Zúčtování fondů
Ostatní provozní výnosy celkem
Přijaté členské příspěvky
Přijaté členské příspěvky celkem

0,1

0

0

VÝNOSY CELKEM

0,1

NÁKLADY

0,1

Spotřeba materiálu a kancelářské potřeby
Spotřebované nákupy
Ostatní služby
Náklady na nakupované služby
Mzdy – dohody
Osobní náklady
Jiné ostatní náklady
Ostatní náklady
NÁKLADY CELKEM
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - + zisk / ztráta

0
0,1

0,1
0

II.
III.

Příloha k účetní závěrce Nadačního fondu Uran 2014

1.
2. 1.

Základní údaje o Nadačním fondu Uran

Název účetní jednotky: Nadační fond Uran
Sídlo: FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Právní forma: Nezisková organizace
Účel nadačního fondu: Nadační fond byl zřízen za účelem podpory některých
činností na Urologické klinice 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní
nemocnice Motol. Viz zakládací listina Nadačního fondu.
Datum vzniku: 10.12..2014
Zřizovatel a vklady zřizovatelů:
Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D.
Název (jméno) osoby

Výše vkladu

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

1.000,-- Kč

Změny a dodatky v nadačním rejstříku provedené v uplynulém účetním období:
nebyly
Členové statutárních orgánů:
Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc - předseda správní rady
MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D.
- místopředseda správní rady
MUDr. Marek Schmidt - člen správní rady

Dozorčí rada:
Ing. Jan Vrba - předseda dozorčí rady
JUDr. Jiří Stadler - místopředseda dozorčí rady
Ing. Jaroslav Hořínek
- člen dozorčí rady
2. Použití účetní metody, způsob zpracování účetních záznamů
Účetní jednotka rozhodla, že zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Účetnictví vede podle
zákona č. 563/1999 Sb. a vyhlášky č. 504/2002 Sb. a to ve zjednodušeném rozsahu. Účetní
jednotka sestavuje účtový rozvrh a účtuje v účtovém deníku, v hlavní knize a v knihách
analytických účtů. Sestavuje účetní závěrku. Ta sestává z rozvahy, výkazu zisku a ztrát a
přílohy účetní závěrky. Rozvahovým dnem je 31. 12. daného roku. Účetní jednotka oceňuje
majetek a závazky dle zákona č. 563/1991 Sb.. Účetní záznamy se uschovávají dle
archivačního a skartačního řádu, který vychází z platných právních norem.

3. 3.

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát Nadačního fondu Uran

3.1. Hmotný a nehmotný majetek
Není v evidenci:
3.2. Pohledávky
Nejsou pohledávky po lhůtě splatnosti
3.3. Závazky
Nejsou závazky po lhůtě splatnosti.
Nejsou závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze.
3.4. Výsledek hospodaření
Je uvedeno ve výkazu zisku a ztrát
3.5. Průměrný evidenční počet zaměstnanců
Průměrný evidenční počet zaměstnanců: žádný zaměstnanec
3.6. Odměny a funkční požitky členů správní rady a dozorčí rady
Nebyly vypláceny
3.7. Zálohy a úvěry poskytnuté členům správní rady a dozorčí radě:
Nebyly poskytnuty
3.8. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období:
Nadační fond vznikl v roce 2014. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících
účetních období se ho netýká.

4.

Přehled o přijatých a poskytnutých darech Nadačního fondu Uran
a) přijaté dary:
nebyly přijaty dary v hodnotě vyšší než Kč 10.000,-b) poskytnuté dary:
nebyly poskytnuty žádné dary

5. Závěr:
Založením nadačního fondu koncem zdaňovacího období, nebyly pohyby v účetnictví a
nadační fond je připraven na činnost dle statutu Nadačního fondu Uran

Zpracovala: Petra Ježková - účetní
V Praze dne: 5. 3. 2015

