Příloha k účetním výkazům za rok 2019

Název účetní jednotky

:

Nadační fond Profesora Pavla Pafka

Právní forma

:

nadační fond

Sídlo

:

Praha 5, V Úvalu 84, PSČ 150 00

IČ

:

241 42 565

Rozvahový den

:

31. 12. 2019

Datum vzniku

:

13. 8. 2011
nadační rejstřík, vedený Městským soudem v Praze,
oddíl N, vložka 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
Nadační kapitál :

1 000 Kč

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.

Účetní metody a obecné účetní zásady
1. účetnictví je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem o
účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č.
504/2002 Sb. v platném znění a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, u
kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání
2. přijaté nadační příspěvky jsou účtovány ve prospěch fondu účelově určených
prostředků – účet 911 a čerpání je účtováno na vrub fondu účelově určených
prostředků a ve prospěch účtu 648 – zúčtování fondů a to do výše výdajů
vynaložených na jednotlivé projekty nebo správu v daném účetním období
Vysvětlující a doplňující údaje k informacím obsaženým v rozvaze a výkazu zisků a ztrát
1. v roce 2019 nadační fond neměl zaměstnance
2. výdaje související se správou fondu jsou evidovány ve výši 7 tisíc Kč, jedná se
především o bankovní poplatky a správu webu
3. finanční majetek fondu v tis. Kč:
Stav k 31. 12. 2018
552
běžný účet
spořící účet
1 342

Stav k 31. 12. 2019
1 893
2 402

4. k 31. 12. 2019 nadační fond nevykazoval neuhrazené pohledávky
5. k 31. 12. 2019 nadační fond neevidoval neuhrazené závazky
6. vlastní zdroje fondu k 31. 12. 2019 jsou evidovány ve výši 4 295 tisíc Kč a jsou
tvořeny:
majetkovým vkladem 1 tisíc Kč
fondem účelově určených prostředků ve výši 4 294 tisíc Kč
– změny v roce 2019 (v tis. Kč) :
stav nevyčerpaných nadačních příspěvků k 1. 1. 2019

1 893

přijaté nadační příspěvky v roce 2019
- z toho příspěvek od Nadace ČEZ čerpaný v roce
2020 na projekt „Modernizace seminární místnosti AV
technikou“

2 575

čerpání fondu účelově určených prostředků v roce 2019
vrácení nevyčerpaného grantu z roku 2018
nevyčerpané nadační příspěvky k 31. 12. 2019

1 856
154
20
4 294

7. po datu účetní závěrky nenastaly žádné skutečnosti, které by ovlivnily účetní závěrku
roku 2019

v Praze dne 25. 6. 2020
Vypracovala:: L. Klímová
tel. 222 713 517

