Příloha k účetním výkazům za rok 2013

Název účetní jednotky

:

Nadační fond Profesora Pavla Pafka

Právní forma

:

nadační fond

Sídlo

:

V Úvalu 84, 150 00 Praha 5

IČ

:

24142565

Rozvahový den

:

31.12.2013

Datum vzniku

:

13.8.2011
rejstřík nadací a nadačních fondů, vedený Městským
soudem v Praze, spisová zn. N 854

Registrace :

Statutární orgán fondu

:

Složení správní rady

:

správní rada

Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., předseda
Doc. MUDr. Robert Lischke, PhD., místopředseda
MUDr. Helena Šmejkalová, člen
Za správní radu jedná samostatně předseda nebo místopředseda.
Kontrolní orgán fondu

:

dozorčí rada

Složení dozorčí rady:
MgA. Kristina Hejduková, předseda
MgA. Barbora Talarico Adamová, člen
JUDr. Petr Pýcha, člen
Účel fondu:
Podpora zlepšení kvality péče o pacienty, rozšiřování rámce poskytované péče, zlepšování
podmínek, za kterých je poskytována a dále podpora výzkumu, vývoje a vzdělávání lékařů a
zdravotnického personálu.

Vysvětlující a doplňující údaje k informacím obsaženým v rozvaze a výkazu zisků a ztrát
1. účetnictví je vedeno v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb. v platném znění
2. přijaté nadační příspěvky jsou účtovány do výnosů, nevyčerpané nadační příspěvky
jsou evidovány v rámci účtů účtové skupiny 91 – fondy, která je součástí vlastních
zdrojů v rozvaze
3. náklady související se správou fondu jsou evidovány ve výši 65 tisíc Kč, jedná se
především o služby související s propagací fondu, procento nákladů na správu fondu
v relaci k poskytnutým příspěvkům je v souladu se Statutem nadačního fondu
4. fond nevykazuje k 31.12.2013 skladové zásoby, netvoří rezervy ani opravné položky
5. finanční prostředky fondu jsou vedeny na dvou bankovních účtech a celkový zůstatek
za oba účty k 31. 12. 2013 činí 648 tisíc Kč
6. v roce 2013 fond neměl žádné zaměstnance
7. k 31. 12. 2013 fond nevykazoval neuhrazené pohledávky
8. k 31. 12. 2013 fond neevidoval neuhrazené závazky
9. vlastní zdroje fondu k 31. 12. 2013 jsou evidovány ve výši 648 tisíc Kč a jsou tvořeny:
majetkovým vkladem 1 tisíc Kč
fondy ve výši 770 tisíc Kč
výsledkem hospodaření běžného období, tj. ztrátou, ve výši 123 tisíce Kč
10. v roce 2013 fond přijal nadační příspěvky ve výši 165 tisíc Kč, jejich přehled je
součástí výroční zprávy fondu
11. v roce 2013 fond nevykázal žádnou činnost, která by podléhala dani z příjmů podle
§18 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
12. po datu účetní závěrky nenastaly žádné skutečnosti, které by výrazně ovlivnily účetní
závěrku roku 2013

v Praze dne 3. 6. 2014

