PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2017
Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou
Nemocniční 15, 466 60 Jablonec nad Nisou
IČ: 64045838
Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou byla zapsána do nadačního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou N 23 dne 27. května 1999. Přešel
na ni veškerý majetek, práva a závazky Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou, jež byla
registrována dne 19. července 1993 u Okresního úřadu v Jablonci nad Nisou pod
č.j. RVV 1427/93.
Účelem nadace je:
pořízení, obnova zdravotnické techniky a pomůcek při poskytování péče o nemocné
a zdravotně postižené v Jablonci nad Nisou.
Zakladatelé:
Komerční banka, a.s.
TRW Automotive Czech s.r.o.
Československá obchodní banka, a.s.
Nadace PRECIOSA
Statutární město Jablonec nad Nisou
Statutárním orgánem je správní rada, která měla v roce 2017 toto složení:
•
•
•
•
•

Ing. Petr Beitl, předseda
Ing. Martina Gajdačová - Kopková
Mgr. Vladimír Zákoucký
Ing. Radmila Vávrová
Ing. Ivo Schötta

Dozorčí rada Nadace pracuje ve složení:
• MUDr. Martin Bartoň
• MUDr. Pavel Šochmann
• MUDr. Dag Tichý
Změny v zápisu do nadačního rejstříku v roce 2017:
− v souladu s usnesením správní rady ze dne 6. 7. 2017 bylo zapsáno znovuzvolení členů
dozorčí rady.
Obecné účetní metody a způsoby oceňování:
 dlouhodobý finanční majetek představuje prostředky nadačního kapitálu, tvoří jej
podílové listy. Při pořízení byly oceněny nominální hodnotou a vedlejšími pořizovacími
náklady. Podílové listy jsou k rozvahovému dni oceňovány reálnou hodnotou dle údajů
správce fondu, zisk nebo ztráty z tohoto přecenění neovlivňují výsledek hospodaření
nadace až do doby realizace a jsou účtovány jako změna oceňovacích rozdílů z přecenění
finančního majetku a závazků v pasivech rozvahy.
 krátkodobý finanční majetek tvoří peněžní prostředky na běžných a spořících účtech
u bank, z podstatné části představují peněžní krytí nadačního kapitálu. Výnosy
z krátkodobého finančního majetku jsou zahrnuty v úrocích ve výkazu zisků a ztrát.

Komentář k účetním výkazům:
 zdrojem nadačního kapitálu jsou zejména prostředky získané z Nadačního investičního
fondu (NIF), přidělené dle rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v minulých
letech. V červenci 2015 nadace uzavřela s Ministerstvem financí ČR dohodu o ukončení
smlouvy o převodu prostředků NIF s tím, že prostředky, které byly převedeny v minulosti ve
prospěch nadace, se nevrací a zůstávají součástí nadačního kapitálu nadace. Nadace se
v dohodě zavázala dodržovat ustanovení § 303 a následujících zákona č. 89/2012
občanského zákoníku, příp. dalších zákonných předpisů regulujících činnost nadací.
 ve prospěch fondů bylo v roce 2017 dle rozhodnutí správní rady z výnosů prostředků
nadačního kapitálu přiděleno 550 tis. Kč, dále byly navýšeny o hodnotu přijatého peněžního
daru (5 tis. Kč). Čerpání na granty vyhlášené pro rok 2017 činilo 374 tis. Kč, nadační
příspěvky byly poskytnuty:
− Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o.
328,5 tis. Kč
− Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR
45,5 tis. Kč

 ostatní dlouhodobý finanční majetek představuje investici peněžních prostředků
nadačního kapitálu do podílových listů dle níže uvedeného rozpisu:
druh PL
First Eagle Amundi Income Builder Fund
Amundi CR Dluhopisový Plus
KB Absolutních výnosů
KB Privátní správa aktiv 1 Exclusive
KB Privátní správa aktiv 5D Exclusive
celkem

investovaná
částka
369.779,23
375.000,00
375.000,00
3.500.000,00
375.000,00
4.994.779,23

reálná hodnota
k 31.12.2017
378.746,35
375.316,45
378.158,45
3.494.030,52
375.161,79
5.001.413,56

přecenění
8.967,12
316,45
3.158,45
-5.969,48
161,79
6.634,33

Změny ve stavu dlouhodobého finančního majetku v roce 2017 představují splacení
státních dluhopisů (částka 10.000 tis. Kč), prodej podílových listů ČSOB Portfolio Pro
květen 95 (účetní cena 2.500 tis. Kč, tržba 2.456 tis. Kč). Kromě toho došlo k přestupu mezi
dvěma fondy Amundi, tedy k odkupu a současnému nákupu podílových listů (účetní cena
375 tis. Kč, tržba 370 tis. Kč).
 k 31.12.2017 nejsou evidovány žádné závazky ani pohledávky po lhůtě splatnosti.
 podle čl. X, bodu 2 Statutu nadace je stanoveno omezení nákladů souvisejících se správou
nadace na 10% nadačního jmění podle stavu k 31.12. běžného roku. V roce 2017 jsou
vykázány provozní náklady pouze na účtě 518 – Ostatní služby ve výši 14 tis. Kč - správní
náklady povolenou mez nepřekročily.
 celkové výnosy nadace za rok 2017 činí:
− tržby z prodeje podílových listů
− úroky připsané na bankovní účty
− dividendový výnos (IKS KB)
− výnos ze státních dluhopisů
∗ výnosy celkem

2.825 tis. Kč
26 tis. Kč
11 tis. Kč
266 tis. Kč
3.128 tis. Kč

Daň z příjmů – nadace realizuje pouze výnosy, které nejsou předmětem daně, jsou od daně
osvobozeny nebo výnosy zdaněné srážkovou daní. Daňová povinnost proto nadaci za rok 2017
nevznikla.
Zaměstnanci, odměny členům orgánů – nadace nezaměstnává žádné zaměstnance, členům
statutárního ani dozorčího orgánu nebyly za rok 2016 ani za rok 2017 vyplaceny žádné odměny.
Okamžik sestavení účetní závěrky: 21. března 2018.

