Výroční zpráva

Obsah
Základní údaje...................................................................... 3
Úvod .................................................................................... 4
Smysl a cíl nadace................................................................ 5
2. narozeniny NADACE T-SOFT ETERNITY ............................ 7
Křest knihy „Mluv se mnou“ ................................................ 8
Křest knihy „Po hlavě a nadoraz“ ......................................... 9
Projekty realizované v roce 2012 ........................................ 10
Nadace potřebným .................................................................... 10
Nadace pro zdraví ..................................................................... 11
Co se může přihodit každému… ................................................ 14
Nadace dětem ........................................................................... 15
Nadace sportovcům ................................................................... 18
Nadace pro školství ................................................................... 21

Ostatní podporované projekty ............................................ 22
Projekty plánované pro rok 2013 ........................................ 23
Nadace
Nadace
Nadace
Nadace
Nadace
Nadace

dětem ........................................................................... 23
sportovcům ................................................................... 23
pro zdraví ..................................................................... 23
kultuře ......................................................................... 23
pro školství ................................................................... 23
potřebným .................................................................... 23

Partneři ............................................................................. 24
Dárci – sponzoři ................................................................. 25
Cena nadace ....................................................................... 26
Shrnutí projektů nadace v jednotlivých letech .................... 27
V roce 2012 .............................................................................. 27
V roce 2011 .............................................................................. 28
V roce 2010 .............................................................................. 29

Finanční zpráva ................................................................. 30
Účetní závěrka .......................................................................... 30
1

Výroční zpráva
Příloha k účetní závěrce ............................................................ 31
Přijaté finanční dary .................................................................. 37
Přijaté věcné dary...................................................................... 37
Poskytnuté finanční dary .......................................................... 38
Poskytnuté věcné dary .............................................................. 38
Náklady na projekty .................................................................. 38
Náklady nadace ........................................................................ 38

Zpráva auditora .................................................................. 39

2

Výroční zpráva

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název:

NADACE T-SOFT ETERNITY

Status:

Nadace

Registrace:

Nadační rejstřík, vedený Městským soudem
v Praze, oddíl N, vložka 767

IČ:

290 03 547

DIČ:

CZ29003547

Sídlo:

Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01

Telefon/fax:

261 710 561-562

Web:

www.nadaceeternity.cz

E-mail:

info@nadaceeternity.cz

Bankovní spojení:

8900154327/2600 u CITIBANK

Předseda správní rady

Ing. Michal Vaněček, Ph.D., MBA

1. místopředseda správní rady

Ing. Jaroslav Pejčoch

2. místopředseda správní rady

RNDr. Ivana Vaněčková, CSc.

3

Výroční zpráva

ÚVOD
T-SOFT a.s. již mnoho let přispívá na různé dobročinné a kulturní akce,
podporuje handicapované občany apod.
Vzhledem k tomu, že se tyto aktivity stále rozšiřovaly a rozrůstaly jak obsahem,
tak rozsahem, bylo vhodné tuto činnost soustředit pod samostatnou organizaci.
Kromě toho u nás začaly vznikat i náměty na rozsáhlejší projekty, které by již
nebyly financovány pouze společností T-SOFT a.s., ale vyžadovaly by finanční
i organizační účast dalších partnerů.
Proto byla 1. ledna 2010 založena NADACE T-SOFT ETERNITY. Smyslem nadace
je podporovat projekty zaměřené na vytváření kvalitativně nových vzdělávacích,
komunikačních a kulturních výstupů založených na mezioborovém přístupu,
synergii a netradiční spolupráci. Vizí nadace je přinášet a pomoci realizovat
projekty, které vyžadují účast více oborů, projekty, které by třeba samostatně
ani nemohly vzniknout.
Za první tři roky činnosti máme za sebou projekty, za které se nemusíme stydět
jak co do množství, tak co do kvality a společenské potřebnosti těchto projektů.

Ing. Michal Vaněček, Ph.D., MBA
předseda správní rady nadace

4

Výroční zpráva

SMYSL A CÍL NADACE
Ve shodě s obecně prospěšnými cíli bude nadace poskytovat nadační
příspěvky zejména v těchto oblastech:
Nadace uděluje cenu
Roční oceňování významných synergických projektů
Nadace dětem
Podpora akcí na pomoc handicapovaným dětem
Nadace pro zdraví
Podpora informovanosti ve zdravotnictví, vzdělávání lékařů i pacientů
Nadace vývoji a výzkumu
Podpora výzkumu a vývoje
Oceňování významných projektů
Nadace pro školství
Příspěvky na vybavení škol výukovými systémy
Materiální podpora zdravotně handicapovaných žáků a studentů
Nadace sportovcům
Podpora handicapovaných sportovců
Nadace kultuře
Podpora vydávání netradičních publikací
Nadace potřebným
Příspěvky na charitativní, humanitární a sociální pomoc
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Koho podporujeme
Podporujeme neziskové organizace v celé České republice, které působí
v sociální, zdravotní, charitativní a humanitární oblasti (tj. ty, které se
starají o děti a dospělé s různým typem postižení, hospice, azylové domy,
rehabilitační zařízení atp.).
Podporujeme významné synergické projekty v oblasti vývoje a výzkumu.
Podporujeme vzdělávací projekty v oblasti informovanosti ve zdravotnictví
a školství.
Podporujeme a poskytujeme materiální podporu pro školství a sportovce.
Jak podporujeme
Poskytujeme nadační příspěvky ve shodě s obecně prospěšnými cíli
nadace, dle rozhodnutí a uvážení správní rady NADACE T-SOFT ETERNITY.
Pořádáme vlastní akce.
Vymýšlíme a realizujeme vlastní projekty v souladu s cíli nadace. Tyto akce
mají prioritu.
Podmínky podpory
Nadační příspěvek je použit na podporu, případně realizaci významného
synergického projektu, podporu výzkumu a vývoje a další činnosti, které
schválí správní rada.
Nadační příspěvek musí být použit ve prospěch konkrétního účelu, tj. např.
nákup speciálních lůžek do hospice, vybavení pro handicapované
sportovce, materiál pro školy, chráněnou dílnu atp.
Výnos a grant nelze použít na běžné provozní náklady organizace.
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2. NAROZENINY NADACE T-SOFT ETERNITY
21. února 2012 jsme oslavili druhý rok od založení NADACE T-SOFT ETERNITY.
Oslava proběhla, stejně jako minulý rok, v příjemném prostředí Domova
sv. Karla Boromejského.
V rámci narozenin byla udělena cena nadace za rok 2011 paní Janě Merunkové
za projekt „Podnikam.eu“.
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KŘEST KNIHY „MLUV SE MNOU“
V rámci konference PragueOnco proběhl dne 27. 1. 2012 křest knížky „Mluv se
mnou“. Kmotrem knížky se stal pan profesor Pavel Pafko.

Prof. Pavel Pafko, Ing. Michal Vaněček, Jana Karešová, sestra Konsoláta, MUDr. Jan Hugo
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KŘEST KNIHY „PO HLAVĚ A NADORAZ“
17. října 2012 proběhl na zámku Dobříš slavnostní
o handicapovaném závodníkovi Honzovi Tománkovi a handbiku.

křest

knihy

Knížku společně pokřtili paní kněžna Livia Colloredo-Mannsfeld s panem
profesorem Pavlem Pafkem.
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PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2012
Nadace potřebným
Podpora Domova sv. Karla Boromejského
Také v roce 2012 nadace podpořila provoz Domova sv. Karla Boromejského,
který zaštiťuje čtyři světy. Svět věkem pokročilých a nemocných lidí, Svět
řeholních sester, Svět civilních zaměstnanců a Svět odsouzených žen. Tyto čtyři
světy se setkávají v prostorách Domova, aby spoluvytvářely prostředí vzájemné
služby a spolupráce.

10

Výroční zpráva

Nadace pro zdraví
Dotisk knihy „Mluv se Mnou“
Protože nám nevyšla žádost o grant u pražského magistrátu, rozhodli jsme se
realizovat dotisk knihy na vlastní náklady. Řada hospiců nás totiž dlouhodobě
žádala o další výtisky.
Cílem knížky je nastínit a přiblížit
překážky, se kterými se během svého
kontaktu s nemocí setkávají pacienti,
jejich blízcí, ale i lékaři a ošetřující
personál. Prostřednictvím zkušeností
všech zmiňovaných účastníků se autoři
snaží zprostředkovat čtenářům pohled
ze všech stran „barikády“ a usnadnit
tak jejich další pohyb a orientaci
v českém zdravotnictví. Kniha obsahuje
praktické rady pro pacienty a jejich
blízké, kteří aktuálně řeší vážné
onemocnění, a dále se věnuje tématu
komunikace ve zdravotnictví z pohledu
všech zúčastněných subjektů.
Kniha má pomoci jak nemocnému, tak
ošetřujícímu personálu, který bývá také
někdy bezradný, jak vážnou situaci
pacientovi vysvětlit. Publikaci by si měly
přečíst nejen výše uvedené skupiny, ale každý, i zdravý člověk, protože každý je
potenciální pacient, i když si to zatím nepřipouští.
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Kniha „Budu živ tři sta let…“
Když jsme začali dávat dohromady tuto knížku jako projekt NADACE T-SOFT
ETERNITY, pořád jsme tomu pracovně říkali jen „příběhy pacientů“.
Ale bylo jasné, že knížka musí mít nějaký název, který vystihne její podstatu.
A pak poslal pan Jiří Žáček svůj příspěvek a v něm verš:
Pták zavěšený nad krajinou
a dole pod ním sníh a led.
Kdo přežil duel s rakovinou,
bude živ tři sta let.
A tak se zrodil název „Budu živ tři sta let…“, který budiž nadějí pro všechny
pacienty, kteří svádějí duel s rakovinou…
Děkujeme pacientským organizacím a jejich členům, kteří se odhodlali přispět
svými příběhy a osudy do knížky. Panu Jiřímu Žáčkovi děkujeme za krásné verše
a panu prof. Andryskovi za oddechové časy ve formě veselých lékařských
historek.
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Vyšlo 2. vydání knížky „Praktické rady pro onkologické
pacienty“
Na prvním vydání této publikace se nadace podílela již v minulosti. Jelikož byla
kniha velmi rychle rozebrána, dočkala se u nakladatelství Maxdorf brzo druhého
vydání.
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Co se může přihodit každému…
Podpořili jsme vydání knížky „Vozík a vězení je pro každého“.
Autorka knížky onemocněla Guillan Barree syndromem. Ochrnula tak, že mohla
jen mrkat, byla v umělém spánku a na plicní ventilaci. Poté se léčila několik
měsíců v Kladrubech. Nyní dokáže chodit o berlích. O tom všem napsala skvělou
knihu, plnou optimismu a naděje pro ostatní postižené.
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Nadace dětem
S podporou nadace vznikly v minulosti knížky a CD pro handicapované děti.
V letošním roce jsme darovali knížky Fondu ohrožených dětí a dále jsme ve
spolupráci s organizací „Loutky v nemocnici“ pomohli šířit knížky a CD
k nemocným dětem do nemocnic.
S Evou Hruškovou a Janem Přeučilem jsme natočili třetí pokračování
kutnohorských pohádek pod názvem „Cesta do Zvonkové země“ a „Dračí
pohádky“. Dokončení těchto projektů plánujeme začátkem roku 2013.
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Díky Loutkám v nemocnici se dostaly pohádky k dětem
v těchto nemocnicích


















Fakultní Thomayerova nemocnice
o psychiatrie
o neurologie
o chirurgie
FN Motol
o onkohematologie
o neurologie
o neurochirurgie
o oční
o psychiatrie
o interna
o chirurgie
o kardiologie
FN Na Bulovce
o interna
o chirurgie
o ortopedie
FN Královské Vinohrady
o popáleniny
o plastika
o interna
FN Karlovo náměstí
o ORL
o interna
o urologie
Psychiatrická léčebna Bohnice
FN v Brně
FN Ostrava
FN v Plzni
FN v Českých Budějovicích
FN v Hradci Králové
Teplice – Léčebna pohybového ústrojí
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Nadace sportovcům
Nadace pokračovala i v roce 2012 v podpoře handbikového závodníka Honzy
Tománka.

Začátkem roku 2012 jsme se pustili do přípravy knížky „Po hlavě a nadoraz“.
Proč se naše nadace rozhodla vytvořit právě tuto knihu?
Proč zrovna o Honzovi Tománkovi a handbiku?
My jsme jako sponzoři stáli po Honzově boku od začátků jeho handbikové
kariéry a pozorovali jsme jeho systematický postup vzhůru.
A asi před dvěma lety jsme s Honzou seděli a on mne žádal o nápad, jak by šlo
nějak více zviditelnit handbike jako standardní vrcholový sport.
Chodil jsem asi půl roku a všechny nápady, co jsem dostal, byly na nic.
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A jednoho dne jsem s Honzou telefonoval a najednou odněkud přilétl nápad
a já říkám: „Honzo, a co když o Vás napíšeme knížku?“
Nápad se zalíbil okamžitě jak Honzovi, tak Danielu Landovi, který Honzovi dělá
mentálního kouče.
A tak vznikla knížka, která mapuje životní osud jednoho kluka s poškozenou
míchou, osud vrcholového sportovce a jeho rodinného i odborného okolí.
Naším cílem bylo přiblížit handbike jako normální sport lidem, kteří o něm nic
nevědí. A nezanedbatelným výsledkem je asi i to, že z toho vznikla úžasná
motivační knížka pro každého.
Pár lidí se mne ptalo, jestli by nebylo lepší o něm napsat až na jeho vrcholu
nebo na konci kariéry. A já již stereotypně odpovídám: „A k čemu by to jemu
i jeho sportu bylo?“ Dan Landa by možná doplnil: „Protože žít se má tady
a teď“.
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Knížku jsme darovali ihned po jejím vydání těm, kteří ji potřebují především:








































Spinální jednotka Fakultní nemocnice Motol – Praha
Spinální jednotka Úrazová nemocnice Brno
Spinální jednotka Fakultní nemocnice Brno – Bohunice
Spinální jednotka Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava – Poruba
Spinální jednotka Krajská nemocnice Liberec
Rehabilitační ústav Kladruby
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Luže Košumberk
Rehabilitační ústav Hrabyně
Centrum Paraple (Praha)
FN Královské Vinohrady – Klinika rehabilitačního lékařství (Praha)
FN Motol – Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (Praha)
VFN – Klinika rehabilitačního lékařství (Praha Albertov)
Monada – klinika komplexní rehabilitace (Praha)
Rehabilitační klinika Malvazinky (Praha)
Léčebné a rehabilitační středisko Chvaly (Praha)
Školicí a fyzioterapeutické centrum Jimramov (Jarmila Čápová)
Vojenský rehabilitační ústav Slapy n/Vltavou
Rehabilitační oddělení nemocnice Nový Bydžov
Rehabilitační oddělení nemocnice Ostrov
Rehabilitační oddělení nemocnice Liberec
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí
Rehabilitační centrum Rehafit (Praha)
Poliklinika Plaňanská (Praha)
ParaCENTRUM Fenix (Brno)
TITAN rehabilitace a neurologie (Pardubice)
Ambulance rehabilitace Chlumec nad Cidlinou (Nemocnice Jičín)
Ambulance rehabilitace Nemocnice Jičín
Ambulance rehabilitace Nová Paka (Nemocnice Jičín)
Ambulance rehabilitace Nemocnice Břeclav
Ambulance rehabilitace Nemocnice Přerov
Ambulance rehabilitace Nemocnice Příbram
Rehabilitační a regenerační centrum Borovany
Centrum léčebné rehabilitace Nemocnice Prostějov
Rehacentrum Děčín
Rehacentrum Nika Zlín
Reha Arnika Horšovský Týn
Benátecká fyzioterapie (Benátky nad Jizerou)
Ambulance rehabilitace Nemocnice Třebíč
Rehabilitace Kateřina (Děčín IV.)
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Nadace pro školství
V roce 2012 jsme podporovali projekt Jany Merunkové „Podnikam.eu“.
Smyslem projektu je umožnit dětem v dětských domovech získat zdravé
finanční návyky a přístup k praktickému podnikatelskému vzdělání, ke kterému
se obvykle nemají příležitost dostat.
Cílem je nejen vzbudit zájem o tento druh vzdělání, ale zároveň dát
dětem možnost získat vlastní zkušenosti pod dohledem odborníků.
Pro děti, které by do budoucna rády vybudovaly svou profesní kariéru v roli
zaměstnance, jsou připraveny rady v oblasti seberozvoje, úspěšného uplatnění
na trhu práce a budování stabilního finančního zázemí.
Celý projekt má sloužit jako prevence zadluženosti mladých dospělých poté, co
opustí brány dětského domova, a jako motivačně – zkušenostní program pro
podporu podnikání v dospělosti.
Vedle toho, že si děti odnesou užitečné znalosti a dovednosti, vnímáme jako
druhotný efekt celkové zvýšení sebevědomí a sebejistoty absolventů projektu.
Více na: http://www.podnikam.eu/.
K projektu jsme mimo jiné již v roce 2011 přispěli metodickou příručkou „Otázky
pro život“.
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OSTATNÍ PODPOROVANÉ PROJEKTY
Podpořili jsme projekt Status Humana, zabývající se programem prevence
kolorektálního karcinomu.
Natočili jsme s Evou Hruškovou a Janem Přeučilem třetí pokračování
pohádek o kutnohorských skřítcích a Dračí pohádky, oba projekty čekají na
dokončení začátkem roku 2013.
Darovali jsme pohádky (knížky a CD) dětskému domovu v Jablonném
v Podještědí.
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PROJEKTY PLÁNOVANÉ PRO ROK 2013
Nadace dětem
Dokončení trilogie o skřítcích v knižní i audio podobě
Pokračování ve spolupráci s organizací „Loutky v nemocnici“
Projekt na podporu občanské gramotnosti

Nadace sportovcům
Podpora handbikového závodníka Honzy Tománka

Nadace pro zdraví
Volné pokračování příběhů pacientů
Projekt kombinovaného poslechu a čtení pohádek pro děti s očními
vadami či mentálními poruchami

Nadace kultuře
Podpora nového divadelního představení Evy Hruškové a Jana Přeučila

Nadace pro školství
Další podpora projektu „Podnikam.eu“

Nadace potřebným
Podpora Domova sv. Karla Boromejského
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PARTNEŘI
Naše poděkování patří za rok 2012 zejména:
Sestře Konsolátě, která nám je duševní oporou v našem snažení,
Evě Hruškové a Janu Přeučilovi za namluvení CD pohádek,
Tomáši Kurfürstovi, v jehož studiu se pohádky natáčely,
Společnosti GZ Digital Media, a.s., která ve svých závodech v Loděnicích
vyrobila CD s pohádkami,
Nakladatelství MAXDORF, které vytisklo a distribuuje knížky jak pohádkové,
tak i ty ostatní,
Marce Míkové ze společnosti Loutky v nemocnici, jejímž prostřednictvím se
naše knihy a CD dostávají k nemocným dětem,
Společnosti WeMakeMedia, která organizuje mezioborové kolokvium
PragueOnco a umožnila na této akci křest knih „Mluv se mnou“ a „Budu živ tři
sta let…“,
Renatě Petříčkové za napsání knihy „Po hlavě a nadoraz“,
Pacientským organizacím, které se podílely na vytvoření knihy „Budu živ tři
sta let…“.
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DÁRCI – SPONZOŘI
Podnikatelské subjekty a fyzické osoby v roce 2012 podpořily nadaci celkovou
částkou 1 376 900,- Kč.
Dovolujeme si tímto vyjádřit upřímný dík všem našim dárcům a sponzorům:
T-SOFT a.s.
Vršanská uhelná a.s.
Ing. Michal Vaněček, Ph.D., MBA
Ing. Jaroslav Pejčoch
Jana Karešová
České Radiokomunikace a.s.
ALTO SYSTEMS s.r.o.
Softronic Praha, a.s.
Ing. Monika Urbanová, MBA
Ing. Miroslav Firman
Ing. Bohdana Kloudová
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CENA NADACE
Nadace se rozhodla udělit každý rok cenu za nejlepší synergický projekt, který
byl v daném roce nadací podpořen.
Za rok 2012 se správní rada rozhodla udělit cenu Renatě Petříčkové za
vytvoření jedinečné knihy „Po hlavě a nadoraz“.

Kniha „Po hlavě a nadoraz“ je o Honzovi Tománkovi, kterého nadace podporuje
již od začátků jeho sportovní kariéry v oblasti handbiku. Cílem projektu bylo
zviditelnit handbike jako standardní vrcholový sport a přiblížit problematiku
poranění páteře i problematiku tohoto sportu jak široké veřejnosti, tak lidem
s podobným postižením.

Cena NADACE T-SOFT ETERNITY
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SHRNUTÍ PROJEKTŮ NADACE
V JEDNOTLIVÝCH LETECH
V roce 2012
Akce
V lednu proběhl křest knihy „Mluv se mnou“.
V únoru jsme oslavili 2. narozeniny nadace.
17. října proběhl na dobříšském zámku křest knihy „Po hlavě a nadoraz“.
Nadace Dětem
Darovali jsme knížky „S Blbounem do říše pohádek“ Fondu ohrožených dětí
a yourchance o.p.s.
Darovali jsme CD „Medvědí prázdniny“ společnosti Majáček o.p.s.
Darovali jsme knížky a CD dětem do nemocnic ve spolupráci s organizací
„Loutky v nemocnici“.
Darovali jsme knížky a CD dětskému domovu v Jablonném v Podještědí.
Ve spolupráci s Nuts Production jsme vydali CD „Veselé pohádky“, určené
handicapovaným dětem.
S Evou Hruškovou a Janem Přeučilem jsme natočili třetí pokračování
kutnohorských pohádek pod názvem „Cesta do Zvonkové země“ a „Dračí
pohádky“. Dokončení těchto projektů plánujeme začátkem roku 2013.
Nadace sportovcům
Podpora handbikového závodníka Honzy Tománka.
Vznikla kniha o handbiku „Po hlavě a nadoraz“.
Nadace pro zdraví
Kniha „Budu živ tři sta let…“ – pokračování projektu z roku 2010 (podpora
komunikace lékařů s pacienty) – knížka příběhů pacientů. Vznikla ve
spolupráci s pacientskými organizacemi:


Mamma HELP – sdružení pacientek s nádorovým onemocněním
prsu, o.s.
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ONKO Unie o.p.s.
České ILCO – dobrovolné sdružení stomiků ČR
LYMFOM HELP, o.s.
Osudy.cz

Finančně jsme podpořili vydání knihy „Vozík a vězení je pro každého“,
kterou napsala Radka Zaciosová.
Nadace pro školství
Podpora projektu „Podnikam.eu“ (podpora finančního a podnikatelského
vzdělávání dětí v dětských domovech).

V roce 2011
Akce
Vernisáž Ondřeje Zahradníčka
Nominace na cenu Ď
Výstava „Pavel Kantorek – Tvorba z emigrace 1970-1990“
Benefiční koncert Rosti Čapka
1. narozeniny NADACE T-SOFT ETERNITY
Nadace Dětem
„Skřítkové pod stříbrným městem“ (knížka pohádek)
CD pohádek „Skřítkové pod stříbrným městem“ pro handicapované děti
Nadace sportovcům
Podpora handbikového závodníka Honzy Tománka
Nadace pro zdraví
Kniha „Mluv se mnou“ – pokračování projektu z roku 2010 (podpora
komunikace lékařů s pacienty)
Nadace pro školství
Podpora projektu „Podnikam.eu“ (podpora finančního a podnikatelského
vzdělávání dětí v dětských domovech)
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V roce 2010
Akce
Benefice Rosti Čapka
Benefiční koncert a setkání sponzorů v Domově sv. Karla Boromejského
Výroční dobročinný ples k 10. výročí založení společnosti Nut’s Production
Nadace dětem
„Medvědí prázdniny“ (pohádky namluvené Janem Třískou – CD)
„Království pohádek“ (pohádky – CD)
„Moje pohádky“ (kniha pohádek)
„Pohádky ze Stříbrného města“ (kniha pohádek)
Nadace sportovcům
Podpora handbikového závodníka Honzy Tománka
Nadace pro zdraví
Kniha „Hovory R – Aneb jak jsem měl rakovinu a co vy na to, doktore?“
Kniha „Praktické rady pro onkologické pacienty“
Projekt „Mluv se mnou“ (podpora komunikace lékařů s pacienty)
Kniha „Nemoc jako výzva?“
Nadace vývoji a výzkumu
Konference „Mezioborové aspekty zavádění IS“ (září 2010)
Nadace pro školství
Podpora Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené

29

Výroční zpráva

FINANČNÍ ZPRÁVA
Účetní závěrka
Zůstatek na bankovním účtu vykázán ve výši 1 388 tis. Kč. Významný vliv na tuto
skutečnost měly přijaté finanční dary od našich sponzorů. Výše darů nefinanční
povahy je dána aktivitou správní rady. Nejvýznamnější nákladovou položkou
jsou náklady – služby na zpracování a vydání odborných publikací, pohádek a CD
pro děti.
Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč)
Název ukazatele

Hlavní činnost

Náklady celkem

610

Spotřebované nákupy celkem

369

Služby celkem

236

Daně a poplatky

0

Ostatní náklady celkem

5

Název ukazatele
Výnosy celkem
Změna stavu zásob
Ostatní výnosy

Hlavní činnost
652
40
556

Tržby z prodeje majetku

56

Hospodářský výsledek před zdaněním

42

Hospodářský výsledek po zdanění

42
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Rozvaha (v tis. Kč)
Text 1

Stav k prvnímu dni
účet. období

AKTIVA CELKEM

Stav k poslednímu dni
účet. období

1 470

2 198

Zásoby celkem

41

312

Pohledávky celkem

36

0

Krátkodobý finanční majetek celkem

1 388

1 461

PASIVA CELKEM

1 470

2 198

Vlastní zdroje celkem

1 415

2 166

Jmění celkem

2 200

2 909

Vlastní jmění

500

500

Fondy

1 700

2 409

Výsledek hospodaření celkem

- 785

- 743

Účet hospodářského výsledku

- 405

42

55

32

7

7

48

25

Cizí zdroje
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem

Účetnictví společnosti je ověřeno nezávislou auditorskou společností
NEXIA AP a.s.

Příloha k účetní závěrce
Obecné údaje
Název:
Sídlo:
Právní forma:
Předmět činnosti:

Datum vzniku:
Zřizovatel:
Auditor:

NADACE T-SOFT ETERNITY
Novodvorská 1010/14, Praha 4, Lhotka, PSČ 142 01
Nadace
Podpora projektů zaměřených na vytváření
kvalitativně nových vzdělávacích, komunikačních
a kulturních výstupů založených na mezioborovém
přístupu, synergii a netradiční spolupráci
1. ledna 2010
T-SOFT a.s., Novodvorská 1010/14, Praha 4, Lhotka,
PSČ 142 01, IČ 40766314
NEXIA AP a.s., Sokolovská 5/49, Praha 8 – Karlín,
PSČ 186 00, IČ 48117013
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Orgány nadace k 31. 12. 2012
Správní rada:
Předseda správní rady

Ing. Michal Vaněček, Ph.D., MBA

1. místopředseda správní rady

Ing. Jaroslav Pejčoch

2. místopředseda správní rady

RNDr. Ivana Vaněčková, CSc.

Dozorčí rada:
Předseda dozorčí rady

Ing. Soňa Pauerová, DiS.

Místopředseda dozorčí rady

Ing. Monika Urbanová, MBA

Člen dozorčí rady

Ing. Miroslav Firman

Popis rozhodujících změn v organizační struktuře jednotky,
které byly provedeny v účetním období:
V roce 2012 nebyly změny v organizační struktuře nadace.
Průměrný počet zaměstnanců, odměny statutárních orgánů
NADACE T-SOFT ETERNITY neměla v roce 2012 žádného zaměstnance.
Členům statutárních orgánů nejsou vypláceny žádné odměny, ani nebyly těmto
osobám poskytnuty žádné zálohy, úvěry nebo půjčky.
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Účasti členů statutárních a kontrolních orgánů v osobách, s nimiž účetní
jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné
smluvní vztahy
Právnická osoba

T-SOFT a.s.

Členové statutárních a kontrolních
orgánů dané právnické osoby
a zároveň nadace
Ing. Jaroslav Pejčoch

Smlouva s právnickou
osobou
Darovací smlouva

Ing. Michal Vaněček, Ph.D., MBA
Ing. Miroslav Firman
Ing. Monika Urbanová, MBA
Ing. Soňa Pauerová, DiS.
T-SOFT Alfa s.r.o.

Ing. Michal Vaněček, Ph.D., MBA

Smlouva o nájmu
nebytových prostor
Mandátní smlouva

Ing. Jaroslav Pejčoch
Ing. Soňa Pauerová, DiS. (prokura)

NADACE T-SOFT ETERNITY uzavřela také tyto smlouvy se členy statutárních
a kontrolních orgánů:
 Darovací smlouva ze dne 11. 2. 2012 na finanční částku 100 000,- Kč
s Ing. Michalem Vaněčkem, Ph.D., MBA (předseda správní rady).
 Darovací smlouva ze dne 3. 4. 2012 na věcný dar v částce 155 400,- Kč
s Ing. Michalem Vaněčkem, Ph.D., MBA (předseda správní rady).
 Darovací smlouva ze dne 11. 1. 2012 na finanční částku 200 000,- Kč
s Ing. Michalem Vaněčkem, Ph.D., MBA (předseda správní rady).
 Darovací smlouva ze dne 11. 1. 2012 na finanční částku 100 000,- Kč
s Ing. Jaroslavem Pejčochem (1. místopředseda správní rady).
 Darovací smlouva ze dne 10. 10. 2012 na finanční částku 155 400,- Kč
s Ing. Jaroslavem Pejčochem (1. místopředseda správní rady).
 Darovací smlouva ze dne 27. 12. 2012 na finanční částku 6 100,- Kč
s Ing. Miroslavem Firmanem (člen dozorčí rady).
 Darovací smlouva ze dne 27. 12. 2012 na finanční částku 8 000,- Kč
s Ing. Monikou Urbanovou, MBA (místopředseda dozorčí rady).
Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách
a způsobech oceňování
Účetní závěrka za rok 2012 je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.
o účetnictví, vyhláškou č. 504/2002 a Českými účetními standardy pro účetní
jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.
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Způsob ocenění
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování
majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti,
zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve
svých aktivitách.
Způsob ocenění majetku v reprodukčních pořizovacích cenách
Reprodukční pořizovací ceny majetku oceňovaného touto cenou vycházejí
z ohodnocení věci na základě znaleckého posudku vydaného v době, kdy se
o tomto majetku účtuje. Tento majetek nadace k datu účetní závěrky neeviduje.
Základní druhy vedlejších pořizovacích nákladů zahrnovaných do
nakupovaných zásob a druhy nákladů zahrnované do cen zásob oceňovaných
v úrovni vlastních nákladů
V souladu s účetní legislativou jsou součástí pořizovací ceny nakupovaného
majetku a stálých aktiv vedlejší náklady související s pořízením. Tento majetek
nadace k datu účetní závěrky neeviduje.
Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a rozhodující změny
účetních postupů v účetním období
Nadace v účetním období 2012 neprováděla žádné změny v účetních
postupech, oceňování či odpisování.
Způsob stanovení opravných položek k majetku a použitý zdroj informací pro
jejich kvantifikaci
Nebyly vytvářeny žádné opravné položky.
Odpisový plán a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů
Nadace neeviduje v roce 2012 žádný hmotný ani nehmotný dlouhodobý
majetek.
Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu
K přepočtu údajů v cizích měnách na Kč se používá aktuální kurz ČNB pro
příslušný den.
Pro přepočet cizích měn na Kč ke dni účetní závěrky se používá směnný kurz
ČNB ke dni 31. 12.
Žádné transakce v cizí měně v průběhu roku 2012 neproběhly.
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Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát
Nadační jmění
Nadační jmění bylo zapsáno do nadačního rejstříku ve výši 500 000,- Kč.
V účetním období, kterého se příloha týká, nedošlo ke změnám v nadačním
jmění.
Závazky
Nadace eviduje k datu sestavení účetní závěrky krátkodobé závazky ve výši
7 000,- Kč z titulu běžného obchodního vztahu.
Nadace neeviduje k 31. 12. 2012 žádné splatné závazky z titulu pojistného na
sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ani
neeviduje nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů.
Nadace neeviduje žádné závazky, jejichž splatnost by byla delší než 5 let, ani
neeviduje žádné závazky po splatnosti.
Poskytnuté půjčky, odměny, záruky či jiná plnění
Nadace neposkytovala žádné půjčky, odměny, záruky či jiná plnění.
Závazky (nepeněžní i peněžní), které nejsou vedeny v účetnictví (např. záruky
za jinou jednotku za poskytnutý bankovní úvěr popřípadě další odhadnutá
rizika), na která nebyla vytvořena v účetnictví rezerva
NADACE T-SOFT ETERNITY neeviduje k 31. 12. 2012 žádné závazky, které nejsou
v účetnictví.
Zákonné a ostatní rezervy
Ve sledovaném účetním období nadace nevytvářela žádné rezervy.
Výnosy z běžné činnosti
Druh výnosu

Rok 2012 (v tis. Kč)
Tuzemsko

Tržby z prodeje materiálu
Přijaté úroky z bankovních účtů
Zúčtování fondů

56
2
554
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Veškeré výnosy nadace se týkaly hlavní činnosti, hospodářská činnost nebyla
v daném období vykonávána.
Přijaté dary a poskytnuté příspěvky
Přijaté dary podle jednotlivých dárců a poskytnuté příspěvky jednotlivým
subjektům jsou uvedeny ve výroční zprávě nadace.
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Nadace neeviduje žádný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek.
Náklady nadace
Dle statutu NADACE T-SOFT ETERNITY čl. 9 je stanoveno, že celkové roční
náklady související se správou nadace nesmějí převýšit 15% hodnoty ročně
poskytnutých nadačních příspěvků. Skutečné režijní náklady spojené se správou
nadace za rok 2012 činily 165 292,25 Kč. Poskytnuté nadační příspěvky za rok
2012 činily 668 504,14 Kč, tj. režijní náklady na správu činily 24,73%. Nadace
tedy překročila statutem stanovený limit, přičemž hlavní příčinou byla
především skutečnost, že ve třetím roce existence nadace nebyly ještě nadační
příspěvky v takové míře, jak bylo původně plánováno.
Toky peněžních prostředků (cash flow)
Text
Stav peněžních prostředků začátkem období
Účetní zisk nebo ztráta
Odpisy dlouhodobého majetku

Tis. Kč
1 388
42
0

Změna stavu zásob

-272

Změna stavu pohledávek

- 383

Změna stavu závazků

-22

Dopady změn vlastních zdrojů na peněžní prostředky
Změna nadačního jmění

0

Změna fondů – čerpání

- 669

Změna fondů – přijaté dary

1 377

Stav peněžních prostředků na konci období

1 461
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Informace o významných událostech po rozvahovém dni
Po rozvahovém dni nedošlo k žádným významným událostem.

Přijaté finanční dary
Dárci
ALTO SYSTEMS s.r.o.

Hodnota daru
20 000 Kč

Ing. Bohdana Kloudová

2 000 Kč

Ing. Jaroslav Pejčoch

255 400 Kč

Ing. Michal Vaněček, Ph.D., MBA

300 000 Kč

Ing. Miroslav Firman

6 100 Kč

Ing. Monika Urbanová, MBA

8 000 Kč

Jana Karešová

30 000 Kč

T-SOFT a.s.

600 000 Kč

Celkový součet

1 221 500 Kč

Přijaté věcné dary
Dárci

Hodnota daru

Ing. Michal Vaněček, Ph.D., MBA

155 400 Kč

Celkový součet

155 400 Kč
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Poskytnuté finanční dary
Obdarovaní

Hodnota daru

Czech Handcycling

100 000 Kč

Domov sv. Karla Boromejského

100 000 Kč

Status humana

30 000 Kč

Yourchance o.p.s.

125 000 Kč

Vydavatelství Eva Hӧlzelová
Celkový součet

30 000 Kč
385 000 Kč

Poskytnuté věcné dary
NADACE T-SOFT ETERNITY poskytla věcné dary ve formě knížek a CD v celkové
hodnotě 184 574 Kč.

Náklady na projekty
Název projektu
Skřítkové pod Stříbrným městem
Mluv se mnou

Náklady
9 138 Kč
86 875 Kč

Po hlavě a nadoraz

294 000 Kč

LP Čertovy peníze

34 452 Kč

Zvonková země

20 000 Kč

CD Pohádky ze stříbrného města
S Blbounem do říše pohádek
CD Medvědí prázdniny

9 138 Kč
155 400 Kč
10 152 Kč

Budu živ tři sta let

171 000 Kč

CD Dračí pohádky

20 000 Kč

Celkový součet

810 155 Kč

Náklady nadace
Náklady nadace

Náklady

Spotřeba materiálu
Ostatní služby

31 188 Kč
12 940 Kč

Ostatní služby – nájemné

28 704 Kč

Ostatní služby – účetnictví, audit

53 000 Kč

Ostatní služby – web

33 814 Kč

Jiné ostatní náklady – bankovní poplatky
Celkový součet

5 400 Kč
165 046 Kč
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ZPRÁVA AUDITORA
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