Výroční zpráva nadačního fondu ONKOS za rok 2007
Přehled činností:
a) Schválení logotypu ONKOS nadační fond a výroba vizitek pro členy správní rady
b) Spuštění www.onkos.cz
c) Vytvoření darovacích smluv a jejich revize v průběhu roku
d) Vytvoření a vložení slovníčku pojmů na www stránky
e) Vytvoření emailových stránek pro členy správní rady
f) Příprava projektu – nákup přístroje pro povrchovou hypertermii pro FN Bulovka
g) Příprava dopisů možným dárcům a jejich oslovení písemnou formou
h) Zajištění vedení účetnictví pro ONKOS nadační fond
i) Příprava vzdělávacích materiálů edice ONKOS
j) Vypracování účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2007 – 20. března 2007
K § 25 čl. 2 zákona č. 227/1997 Sb.
a) majetek nadačního fondu k 31.12.2007 tvoří finanční prostředky v hotovosti ve výši
4.000,- Kč a peněžní prostředky na běžném účtu ve výši 204.138,82 Kč. Nadační fond
nemá k 31.12.2007 žádné závazky.
b) nadačnímu fondu byly v roce 2007 poskytnuty tyto dary:
Janssen-Cilag s.r.o.
100.000,00 Kč
MEDONET Pharma, s.r.o.
25.000,00 Kč
Roche s.r.o.
60.000,00 Kč
Glaxosmithkline s.r.o.
20.000,00 Kč
Celkem
205.000,00 Kč
c) z finančního majetku nadačního fondu byly v roce 2007 hrazeny pouze bankovní
poplatky a to v úhrnné výši 1.912,40 Kč. Přijaté úroky činily 51,22 Kč.
d) v roce 2007 nadační fond neposkytl žádné příspěvky
e) v roce 2007 nečerpal nadační fond žádné náklady (kromě bankovních poplatků)
související s jeho správou, takže pravidlo pro omezení nákladů nadačního fondu, tj.
30 % hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků bylo plně respektováno
f) ve stanoveném termínu zpracoval nadační fond řádnou účetní závěrku za rok 2007,
tato závěrka je součástí výroční zprávy. Ze zpracované účetní závěrky vyplývá, že
hospodaření nadačního fondu za rok 2007 skončilo ztrátou ve výši 1.861,18 Kč, neboť
veškeré přijaté příspěvky byly zúčtovány do jmění jako prostředky na nákup
dlouhodobého majetku. Nadačnímu fondu nevznikla za rok 2007 ani daňová
povinnost k dani z příjmů právnických osob ani povinnost podat za toto období
daňové přiznání. Vzhledem k tomu, že úhrn celkových nákladů nebo výnosů za rok
2007 nepřesáhl výši 3,000.000,00 Kč, nevznikla nadačnímu fondu podle § 24a odst.2
výše citovaného zákona povinnost ověřit roční účetní závěrku auditorem.

