NADAČNÍ FOND Gymnázia Zlín

Výroční zpráva za rok 2012
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A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU
1. OBCHODNÍ JMÉNO
Nadační fond Gymnázia Zlín
2. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO
617 15 824
3. SÍDLO
Zlín, Lesní čtvrť čp. 1364
4. DATUM VZNIKU
Nadační fond Gymnázia Zlín vznikl dne 15. dubna 1999 zápisem do nadačního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Brně v oddíle N, vložka 149.
Nadační fond byl zapsán v souladu s ustanovením § 35/1 z. č. 227/97 Sb. a přechází
na něj veškerá práva, povinnosti a závazky Nadace Společnosti rodičů a přátel gymnázia
Zlín zaregistrované 9. září 1994 pod číslem jednacím VN/544/94 u Okresního úřadu Zlín.

5. PRÁVNÍ FORMA
Nadační fond.
Výše majetkového vkladu nadačního fondu činí 302 903,- Kč. Zřizovatelem je
Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť 1364, 761 37 Zlín, IČO: 005 59 105

6. ÚČEL NADAČNÍHO FONDU
Zlepšení podmínek vzdělávání a zájmové činnosti studentů Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť
po dobu jejich studia na této škole
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B. ÚDAJE O ORGÁNECH SPRÁVY A DOZORU SPOLEČNOSTI
1. JEDNATELÉ SPOLEČNOSTI
Nejvyšším orgánem společnosti je správní rada. Schůze se koná nejméně 4x za kalendářní
rok. Svolává ji předseda správní rady. Za správní radu jednají společně předseda a vždy
jeden člen. Podepisují tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu Nadačního
fondu připojí své podpisy. Pověřený člen správní rady může jednat samostatně na základě
plné moci.
Členové správní rady v roce 2011:
•
•
•

Mgr. Leoš Zdráhal – předseda
Ing. Jana Starobová – členka
MUDr. Dagmar Coufalová – členka

Kontrolním orgánem společnosti je revizor:
•

Ivana Jermakovová

C. ZPRÁVA VEDENÍ SPOLEČNOSTI
Zpráva o činnosti
V roce 2012 byla činnost fondu zaměřena na vybavení jednotlivých předmětů výukovými
materiály, učebními pomůckami a technikou potřebnou bezprostředně pro výuku. Zdařil se
rovněž záměr NF vybavit zasedací místnost (č. 1112) určenou pro přednášky, besedy a porady
audiovizuální technikou v celkové hodnotě 116 300,-- Kč. Dalším počinem bylo vybavení
studovny společenských věd nábytkem a projekční technikou ve výši 87 700,-- Kč, čímž se
podstatně rozšířilo její využití. Další významnou investicí bylo pořízení výpočetní techniky do
učebny počítačové grafiky v celkové hodnotě 44 400,-- Kč.
V roce 2013 má NF v plánu pokračovat v modernizaci výuky nákupem pomůcek, výukových
materiálů a techniky pro vybavení učeben.
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D. EKONOMICKÁ ČÁST
Nadační fond vede podvojné účetnictví v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích
a nadačních fondech a prováděcí vyhláškou č. 504/2002 Sb., zákona o účetnictví
pro nepodnikatelské subjekty a ve znění pozdějších předpisů. Stav ekonomických ukazatelů
za rok 2012 dokumentuje rozvaha a výkaz zisků a ztrát a příloha k 31. prosinci 2012. Nadační
fond Gymnázia Zlín není v platební neschopnosti. Společnost má pouze krátkodobé závazky
do splatnosti ve výši 3 000,-- Kč. Žádné půjčky ani bankovní výpomoci fond nemá. Roční
náklady na NF související se správou nadačního fondu nepřekročily v daném roce 30 %
hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků.
Dary:
Přijaté dary a příspěvky:

Kč

-

dary od soukromých osob – nepodnikatelé

221 250,00 Kč

-

dary od společností, fyzických osob - podnikatelé

125 000,00 Kč

-

nepeněžní dary

0,00 Kč

Celkem:

346 250,00 Kč

Poskytnuté dary Gymnáziu Zlín:

394 152,00 Kč

V roce 2012 fond nevlastnil žádný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, žádné cenné
papíry. V daném roce bylo dosaženo zisku 150 796,42 Kč a bylo využito daňové úspory
z minulých let ve výši 160 312,00 Kč. Účetní závěrka za rok 2012 byla schválena daňovým
poradcem Ing. Annou Martinů.
Revize hospodaření za účetní období roku 2012 byla provedena paní Ivanou Jermakovovou.
Z revizní zprávy za rok 2012 vyplývá, že nadační fond hospodařil v souladu se stanovami
fondu.
Výroční zpráva byla projednána a schválena správní radou dne 19. 4. 2013.

Ing. Jana Starobová
členka správní rady NF
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