Výroční zpráva

nadačního fondu

IMPULS

Schválená dne 06.04.2006

IMPULS, nadační fond, IČ 26169428, sídlo Kateřinská 30, 128 08 Praha 2,
zapsán v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu N
vložka č. 325

Obsah:
Úvodní slovo............................................................................................................................ 3
Poslání nadačního fondu......................................................................................................... 3
Základní informace.................................................................................................................. 4
Organizace nadačního fondu .................................................................................................. 4
Činnost a aktivity nadačního fondu v roce 2005...................................................................... 5
1. Sbírková konta..............................................................................................................5
2. Spolupráce s Unií Roska – Českou multiplex sclerosis společností............................. 5
3. Projekt „50 dní pro roztroušenou sklerózu“................................................................... 5
4. Spolupráce s Pražskou komorní filharmonií a Českým klarinetovým kvartetem koncert pro NFI „Ozvěny z kamene“ ................................................................................. 6
Finanční zpráva nadačního fondu k 31.12.2005 ..................................................................... 6
Aktiva ................................................................................................................................ 6
Pasiva ............................................................................................................................... 6
Přehled fondů ................................................................................................................... 7
Výkaz zisku a ztráty .......................................................................................................... 7
Opis přílohy k účetní závěrce 2005: ................................................................................. 8
Vyúčtování veřejných sbírek........................................................................................... 10
Dary a finanční příspěvky nadačního fondu v roce 2005 ...................................................... 12
Dary ................................................................................................................................ 12
Poskytnuté příspěvky...................................................................................................... 13
Veřejné sbírky................................................................................................................. 13
Výnosy z reklam v rámci benefičního koncertu .............................................................. 14
Ostatní................................................................................................................................... 14
Běžné účty nadačního fondu................................................................................................. 14
Účetní závěrka a její schválení.............................................................................................. 15

Strana 2 (celkem 15)

IMPULS, nadační fond, IČ 26169428, sídlo Kateřinská 30, 128 08 Praha 2,
zapsán v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu N
vložka č. 325

A.
Úvodní slovo
Roztroušená skleróza mozkomíšní (sclerosis multiplex, RS, MS) je jedna z
nejčastějších neurologických nemocí. Patří mezi demyelinizační onemocnění centrálního
nervového systému, která jsou charakteristická poruchou myelinových pochev CNS.
Při RS je bílá hmota mozku, mozečku a míchy postižena mnohočetnými ložisky
rozpadu myelinu. Následkem je zpomalení až úplné přerušení vedení nervových impulsů,
což způsobí klinické projevy, dané lokalizací zánětlivých procesů. Ve tkáni se tvoří tzv. plaky
(ložiska demyelinizace), která se hojí tuhou jizvou z gliových buněk. RS spadá mezi
autoimunitní choroby, kdy si tělo tvoří protilátky proti vlastní nervové tkáni. V mozku však
existují také tzv. němé zóny, jejichž postižení demyelinizačním procesem zůstává bez
klinických příznaků.
Ve světě se odhaduje asi 2,5 milionu lidí s RS. V naší zeměpisné šířce je
onemocnění časté. V České republice je registrováno asi 13 tisíc nemocných s RS. První
projevy se objevují nejčastěji již ve věku 20 až 40 let, více u žen. Není výjimkou ani časnější
začátek onemocnění, stále stoupá počet postižených s prvními projevy choroby již v 11 - 12
letech.
Cílem Nadačního fondu IMPULS (dále jen IMPULS) je podporovat projekty, které
se léčbou roztroušené sklerózy a jiných demyelinizačních onemocnění zabývají a podílet se
na realizaci vědeckých výzkumů, studijní případně osvětové činnosti vztahující se k této
problematice. IMPULS chce především vytvořit transparentní celostátní systém financování
projektů, které budou realizovány jinými - zdravotními zařízeními, školami, vědeckými
pracovišti či neziskovými organizacemi; takový systém by měl poskytnout každému, kdo má
zájem uskutečnit projekt související s problematikou roztroušené sklerózy, možnost požádat
nadační fond, aby se pokusil pro tento projekt získat financování, a jistotu, že s každou
takovou žádostí bude nakládáno řádně a transparentně.
Těm, kdo chtějí naopak věnovat své finanční příspěvky na projekty v oblasti terapie,
rehabilitace či výzkumu roztroušené sklerózy, fond garantuje, že příspěvky směrované
dárcem na výslovně určitý projekt, budou pro takový projekt skutečně a beze zbytku použity.
Dále že příspěvky bez takového výslovného určení budou užity na projekty, které budou
transparentním způsobem posouzeny (s ohledem na cíle fondu a výši příspěvku) jako
nejvhodnější.

B.
Poslání nadačního fondu
IMPULS byl založen s ideou vytvořit pro nemocné s roztroušenou sklerózou
mozkomíšní centrum zajišťující komplexní a kvalitní péči. To je podle názoru členů MPULSu
možné komplexní léčbou na nejvyšší úrovni, která vychází z nejnovějších vědeckých
poznatků, je zajišťována speciálně vyškoleným týmem zdravotníků v důstojném a potřebně
vybaveném prostředí, a dále informovaností nemocných o nemoci samé, její léčbě a
možnosti, jak s ní kvalitně žít.
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Cílem IMPULSu je podporovat projekty, které se léčbou demyelinizačních
onemocnění (včetně rehabilitace) zabývají a podílet se na realizaci vědeckých výzkumů,
studijní případně osvětové činnosti vztahující se k této problematice.

C.
Základní informace
Nadační fond IMPULS byl zřízen k podpoře aktivit v oblasti terapie a výzkumu
demyelinizačních onemocnění včetně souvisejících aktivit rehabilitačních, studijních a
osvětových dle zákona č.227/1997 Sb., zákona o nadacích a nadačních fondech
zaregistrován dnem 6. dubna 2000. Je zapsán v nadačním rejstříku vedeném u Městského
soudu v Praze v oddílu N, vložce č. 325.
Název:
Sídlo:
IČ:

IMPULS, nadační fond
Kateřinská 30, 128 08 Praha 2
261 69 428

Zřizovatelé:
1. Hadrbolcová Zdena
2. MUDr. Havrdová Eva, CSc.
3. Prof., MUDr., DrSc. Nevšímalová Soňa
4. Prof. ThDr. Heller Jan
5. JUDr. Svoboda Cyril
6. JUDr. Šolc Martin
7. Ing. Zika Jaroslav
Kontakty:
MVDr. Hana Navrátilová
tel.: +420 736 641 888
e-mail: info@multiplesclerosis.cz
http://www.multiplesclerosis.cz/

D.
Organizace nadačního fondu
Složení správní rady nadačního fondu IMPULS do 02.02.2005
Předseda správní rady:
JUDr. ŠOLC Martin
Správní rada:
Ing. Mgr. Ariana BUČKOVÁ
MVDr. Hana NAVRÁTILOVÁ
Ing. Kateřina POKORNÁ
JUDr. Cyril SVOBODA

Strana 4 (celkem 15)

IMPULS, nadační fond, IČ 26169428, sídlo Kateřinská 30, 128 08 Praha 2,
zapsán v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu N
vložka č. 325

Složení správní rady nadačního fondu IMPULS od 02.02.2005
Předseda správní rady:
MVDr. Hana NAVRÁTILOVÁ
Správní rada:
JUDr.Ing. Ariana BUČKOVÁ
Ing. Kateřina POKORNÁ
JUDr.Ing. Robert SZURMAN
JUDr. Martin ŠOLC
Mgr. Vladimíra VOLKOVÁ
Revizor nadačního fondu IMPULS
Ing. Jana Gablovičová

E.
Činnost a aktivity nadačního fondu v roce 2005

1. Sbírková konta
a) 29.4.2003 byla zahájena veřejná sbírka na projekty, která potrvá tři roky. V souladu
se zákonem č.117/2001 Sb., o veřejných sbírkách byla zahájena s cílem shromáždit
finanční prostředky primárně pro realizaci projektů podporovaných NF IMPULS
BÚ:
51-667960237/0100
b) 15.11.2004 byla zahájena sbírka, která opět potrvá tři roky za účelem získání finančních
prostředků na projekty v oblasti terapie, rehabilitace a výzkumu RS, na vybavení MS Center
a jejich podporu v souladu se zákonem č.117/2001 Sb., o veřejných sbírkách.
BÚ:
35-3707320247/0100

2. Spolupráce s Unií Roska – Českou multiplex sclerosis společností
Nadační fond představil svoji činnost na Národní konferenci „ Místo pro kvalitní život
s roztroušenou sklerózou III“, která proběhla 27.6.2005 v Konferenčním centru pražského
Parkhotelu při příležitosti třetího Dne roztroušené sklerózy v České republice.
Podpořili jsme vydání publikací „Osvětová poznávací brožura pro pacienty s RS“.

3. Projekt „50 dní pro roztroušenou sklerózu“
Spolupodíleli jsme se na realizaci projektu „50 dní pro roztroušenou sklerózu“, v jehož rámci
se byla uspřádána výstava „Cesta za duhou“ a koncert „Ozvěny z kamene“.
Výstava „Cesta za duhou“ se uskutečnila v Národním muzeu v Praze v termínu 1.11 .15.12.2005 a byla zde představena rozsáhlá výtvarná tvorba pacientů s roztroušenou
sklerózou.
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4. Spolupráce s Pražskou komorní filharmonií a Českým klarinetovým
kvartetem - koncert pro NFI „Ozvěny z kamene“
Ve čtvrtek 10.listopadu 2005 se uskutečnil v Divadle Archa, Na Poříčí 26, Praha 1 benefiční
koncert pro Nadační fond Impuls „Ozvěny z kamene“. Koncertu se zúčastnili mimo dárců i
pacienti s RS, členové SMS klubu a delegáti IV. Celorepublikového sněmu Unie Roska.
V předsálí divadla byla také malá ukázka výtvarných děl pacientů s RS, která chtěla
upozornit na probíhající výstavu Cesta za duhou. Koncert a výstava jsou součástí projektu
„50 dní pro roztroušenou sklerózu“.
Výtěžek darů získaný s souvislosti s benefičním koncertem je ve výši 684.550,- Kč je určen
pro vybavení MS Centra a oddělení C Neurologické kliniky 1,LF UK a VFN, Kateřinská 30,
Praha 2 a na další projekty IMPULSu.

F.
Finanční zpráva nadačního fondu k 31.12.2005

Aktiva
Stálá aktiva
Oběžná aktiva

Dlouhodobý hmotný majetek
Pohledávky
Finanční majetek

Sklady
Časové rozlišení

0,00

Náklady příštího období
Dohadné účty aktivní

Aktiva celkem

112.950,00
V hotovosti
na BÚ
Na BÚ-koncert
1.sbírka
2.sbírka

4.398,00
540.366,85
202.340,65
96.948,05
7.054,36
0,00
1.000,00
100,00
965.157,91

Pasiva
Vlastní kapitál

Základní jmění
Zůstatek na fondech

999.097,85

Hospodářský výsledek

-42.581,94

Závazky

Pasiva celkem

7.000,00

1.190,00

Závazky stát

352,00

Dohadné účty pasivní

100,00
965.157,91
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Přehled fondů
Zůstatek z roku 2004

459.962,64

Dary přijaté v roce 2005

796.890,00

Čerpání fondů

Poskytnuté příspěvky

134.919,00

HV 2004

-122.835,80

Výkaz zisku a ztráty
Hlavní
činnost
v Kč
Spotřeba materiálu

29.522,70

Vedlejší
činnost
koncert
v Kč
42.424,94

Služby celkem

18.637.28

Osobní náklady

Reklama
v Kč

Celkem
v Kč

0,00

71.947,64

39.621,00

0,00

58.258,28

9.500,00

8.852,00

0,00

18.352,00

Daně a poplatky

140,00

0.00

0,00

140,00

Ostatní náklady

5.651,00

0,00

0,00

5.651,00

Náklady celkem

63.450,98

90.897,94

0,00

154.348,92

0.00

16.600,00

0,00

16.600,00

66,48

0,00

0,00

66,48

0.00

0,00

56.000,00

56.000,00

Ostatní výnosy

100,50

39.000,00

0,00

39.100,50

Výnosy celkem

166,98

55.600,00

56.000,00

111.766,98

-63.284,00

-35.297.94

56.000,00

-42.581,94

0,00

0,00

0,00

0,00

-63.284,00

-35.297,94

56.000,00

-42.581,94

Tržby (koncert)
Úroku z BÚ
Výnosy z reklam

HV před zdaněním
Daň
HV po zdanění

Výdaje jsou v souladu se statutem IMPULSu.
Možné náklady:

134.919*50% = 67.495,95 Kč

Skutečné náklady:
Hospodářský výsledek 2005 je:

64.917,55 Kč
-42.581,94 Kč
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Opis přílohy k účetní závěrce 2005:
Název

: IMPULS, nadační fond

Sídlo

: Kateřinská 30, 128 08 Praha 2

IČ

: 26169428

Datum vzniku

: 6.4.2000

Právní forma

: nadační fond

Základní kapitál: 7 000,- Kč
I. Účel nadačního fondu:
Nadační fond je zřízen k podpoře aktivit v oblasti terapie a výzkumu demyelinizačních
onemocnění včetně souvisejících aktivit rehabilitačních, studijních a osvětových.
II. Obecné údaje
Rozvahový den:
Účetní závěrka byla sestavena k rozvahovému dni, kterým je 31.12.2005
Zřizovatelé nadačního fondu a jejich vklad do vlastního jmění:
-

MUDr. Eva Havrdová, CSc. ( vklad 1000,- Kč )

-

Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. ( vklad 1000,- Kč )

-

JUDr. Martin Šolc ( vklad 1000,- Kč )

-

JUDr. Cyril Svoboda ( vklad 1000,- Kč )

-

Prof. ThDr. Jan Heller ( vklad 1000,- Kč )

-

Ing. Jaroslav Zika ( vklad 1000,- Kč )

-

Zdena Hadrbolcová ( vklad 1000,- Kč )

Navržené a zapsané změny v obchodním rejstříku k 31.12.2005:
- odstupující člen správní rady k 13.8.2004 Ing. Františka Votavu, bytem Prusíkova 2434/5,
Praha 5
- nový člen správní rady k 13.8.2004 JUDr.Ing.Ariana Bučková, bytem U Sparty 10, Praha 7
........................................................... usnesení soudu nabylo právní moci 29.01.2005
- odstupující člen správní rady k 02.02.2005

Ing. Jaroslav Zika, bytem Ohnivcova 16,

147 00 Praha 4
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- nový člen správní rady k 02.02.2005 Ing. Vladimíra Volková, bytem Široká 15, 110 00
Praha 1
.......................................................... usnesení soudu nabylo právní moci 02.06..2005
- člen po uplynutí funkčního období ve správní radě k 02.02.2005 Ing. Jaroslav Zika, bytem
Ohnivcova 16, 147 00 Praha 4
- nový člen správní rady k 02.02.2005 , JUDr. Ing. Robert Szurman, bytem Františka
Čechury 4467, 708 00 Ostrava – Poruba
.......................................................... usnesení soudu nabylo právní moci 02.06.2005
- odstupující předseda správní rady k 02.02.2005 JUDr. Martin Šolc
- nastupující předsedkyně správní rady k 02.02.2005 MVDr. Hana Navrátilová
.................... ..................................... usnesení soudu nabylo právní moci 02.06.2005
Navržené a nezapsané změny v obchodním rejstříku:
-

nevyskytují se

Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů zapsaných v obchodním rejstříku
k 31.12.2005
-

MVDr. Hana Navrátilová, V Malých domech III/1, Praha 4- předsedkyně

- JUDr. Ing. Ariana Bučková, U Sparty 10, Praha 7
-

Ing. Kateřina Pokorná, V Hůrkách 2141, Praha 5

- JUDr. Ing. Robert Szurman, Františka Čechury 4467, Ostrava - Poruba
- JUDr. Martin Šolc, Charkovská 3, Karlovy Vary
- Mgr. Vladimíra Volková, Široká 15, Praha 1
Revizor:
- odstupující revizor k 25.08.2005 Ing. Monika Eliášová, Přístavní 21, Praha 7
- nově schválený revizor k 25.08.2005 Ing. Jana Gablovičová, Košická 134/6, 100 00 Praha
10
Administrátor fondu do 25.08.2005 :
- Mgr. Marcela Zálišová, Na Veselí 825/3, Praha 4
- dále bez administrátora
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Fyzické a právnické osoby, které se podílejí na základním kapitálu více než 20 %
- nevyskytují se

Datum sestavení účetní závěrky: 05.04.2006
Navrátilová v.r.

Vyúčtování veřejných sbírek
•

veřejná sbírka MHMP/48923/2003 ze dne 03.04.2003

Hlavní město Praha, Magistrát hl.m.Prahy, Odbor daní, poplatků a cen, Platnéřská 19, 110
01 Praha 1
dne 13.06.2005
věc:

- průběžné vyúčtování sbírky
- oznámení změny složení statutárního orgánu nadačního fondu a odpovědné
fyzické osoby oprávněné jednat ve věci sbírky jménem právnické osoby,

Nadačnímu fondu IMPULS, se sídlem Kateřinská 30, 128 08 Praha 2 byla povolena
veřejná sbírka pod Č.j. MHMP/48923/2003, která byla zahájena dne 29.04.2003. S ohledem
na skutečnost, že sbírka je povolena na období delší 12 měsíců, podáváme tímto opravené
druhé průběžné vyúčtování.
1.

průběžné vyúčtování sbírky

Vyúčtování za období od 29.04.2004 do 28.04.2005
Způsob konání sbírky:
řádek
1
2
3
4
5
6
7

na účet,
prodej předmětů.

popis
Hrubý výtěžek sbírky
Nákladu spojené se sbírkou (bankovní poplatky)
Čistý výtěžek sbírky
Zůstatek z MO (čistý výtěžek sbírky z minulého
období)
Čistý zůstatek celkem
Čerpání v daném období celkem
Zůstatek do dalšího období

akce

Kč
4.462,03
1.311,00

ř.3=ř.1-ř.2
87.591,03
ř.5=ř.4+ř.5
ř.7=ř.5-ř.6

87.591,64
0,00
87.591,64
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Rekapitulace:
Hrubý výtěžek sbírky 1.období
Hrubý výtěžek sbírky 2.období
Hrubý výtěžek sbírky celkem
Náklady spojené 1.období (bankovní poplatky)
Náklady spojené 2.období (bankovní poplatky)
Náklady spojené celkem (bankovní poplatky)
5% hrubého výtěžku celkem

89.497.60
4.462,03
89.497,60
1.946,00
1.311,00
3.257,00
5.474,88

Hrubý výtěžek sbírky ve 2.období od 29.04.2004 do 28.04.2005 byl získán pouze vklady na
sbírkový běžný účet. Forma prodeje předmětů nebyla využita.
2.

oznámení změny složení statutárního orgánu nadačního fondu a odpovědné fyzické
osoby oprávněné jednat ve věci sbírky jménem právnické osoby

Zároveň oznamujeme změnu ve složení statutárního orgánu fondu, kterou
dokládáme kopií výpisu z nadačního rejstříku Dále byla odvolána daní Dr. Kamila Řasová a
osobou odpovědnou je MVDr. Hana Navrátilová (předsedkyně správní rady nadačního
fondu) a Ing.Mgr.Ariana Bučková (členka správní rady nadačního fondu), každá samostatně
a plně v souladu se změnou ve výpise. a to v souladu s výpisem z nadačního rejstříku.

•
věc:

veřejná sbírka MHMP/152348/2004 ze dne 15.11.2004

- průběžné vyúčtování sbírky

Nadačnímu fondu IMPULS, se sídlem Kateřinská 30, 128 08 Praha 2 byla povolena
veřejná sbírka pod Č.j. MHMP/152348/2004, která byla zahájena dne 15.11.2004.
S ohledem na skutečnost, že sbírka je povolena na období delší 12 měsíců, podáváme tímto
první průběžné vyúčtování.
1.

průběžné vyúčtování sbírky

Vyúčtování za období od 15.11.2004 do 14.11.2005
Způsob konání sbírky:

na účet,
prodej předmětů

řádek

popis

1
1a

Hrubý výtěžek sbírky dary na BÚ
Hrubý výtěžek sbírky dary – úroky z BÚ

akce

Kč

Celkem
Kč

7.000,00
1,16

Strana 11 (celkem 15)

IMPULS, nadační fond, IČ 26169428, sídlo Kateřinská 30, 128 08 Praha 2,
zapsán v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu N
vložka č. 325

1b
2a
2b
3
4
5
6
7
8

Hrubý výtěžek sbírky celkem
Nákladu spojené se sbírkou (bankovní
poplatky)
Nákladu spojené se sbírkou (bankovní
poplatky) max.5%
Čistý výtěžek sbírky
Zůstatek
z MO (čistý výtěžek sbírky
z minulého období)
Čistý zůstatek celkem
Čerpání v daném období celkem
Zůstatek do dalšího období
Zbývá k dalšímu použití dle výpisu z BÚ

7.001,16
739,00
350,06
ř.3=ř.1-ř.2b

6.651,10
0,00

ř.5=ř.4+ř.5

6.651,10
0,00
6.651,10

ř.7=ř.5-ř.6
ř.8=ř.1b-2a

6.208,16

Rekapitulace:
Hrubý výtěžek sbírky 1.období
Hrubý výtěžek sbírky 2.období
Hrubý výtěžek sbírky celkem
náklady spojené 1.období (bankovní poplatky) max.5%
náklady spojené 2.období (bankovní poplatky)
náklady spojené celkem (bankovní poplatky)
5% hrubého výtěžku celkem

7.001,16
7.001,16
350,06
350,06
350.06

Hrubý výtěžek sbírky v 1.období od 15.11.2004 do 15.11.2005 byl získán pouze vklady na
sbírkový běžný účet. Forma prodeje předmětů nebyla využita.

G.
Dary a finanční příspěvky nadačního fondu v roce 2005
V roce 2005 byly přijaté dary na sbírkové účty a dále v souvislosti s benefičním
koncertem Ozvěny z kamene. Z přijatých darů byl poskytnut nadační příspěvek ve formě
vybavení Neurologické kliniky oddělení C v celkové částce 119.919,- Kč. Jedná se o
vybavení do dvou pokojů na oddělení C Neurologické kliniky 1.LF UK VFN, Kateřinská 30,
Praha 2. Pořídili jsme dvě elektrické polohovací postele a jednu mechanickou polohovací
postel a to všechny se speciálním vybavením pro imobilní či pohybově postižené pacienty.
Lůžka jsou vybavené antidekubitálními matracemi a nočními stolky. Dále jsme jeden pokoj
jsme doplnili o infuzní křeslo, které slouží k vícehodinové aplikaci léků intavenozně.

Dary
Dárce
Richard Sequens
NOVIKO, a.s.
Schering s.r.o.
Eva Jiskrová

Účel
Polohovací postele
Polohovací postele
Polohovací postele
Polohovací postele

Kč
50.000,10.000,40.000,10.000,-
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Dárce, který si nepřeje být uveden

Polohovací postele
Projekty realizované mimo Prahu
Činnost fondu
Zajištění benefičního koncertu
Činnost nadačního fondu
Polohovací křeslo pro RS centrum
Ostrava
Polohovací lůžka
Polohovací lůžka
Polohovací lůžka
Zdravotnické účely
Polohovací lůžka
Činnost fondu a polohovací lůžka
Činnost fondu
Správa a činnost fondu

60.000,40.000,10.000,3.000,200.000,-

Činnost fondu

198.750,-

Mezisoučet
1. účet veřejné sbírky
2. účet veřejné sbírky

787.550,4.420,4.920,-

celkem

796.890,-

Raiffeisenbank a.s.
UNIMEX GROUP, a.s.
PRO-DENTAL s.r.o.
Dárce, který si nepřeje být uveden
Delta a.s.
JUDr. Jana Hromková
Aventis Pharma s.r.o.
Serono Pharma Sevices, s.r.o.
Vladimira N.Papirnik
Lenka Šritrová
Dárce, který si nepřeje být uveden
Ostatní dary v rámci Benefičního
koncertu (průměr: 1.500,. Kč)

12.800,10.000,10.000,10.000,33.000,32.000,5.000,3.000,50.000,-

Poskytnuté příspěvky
Příjemce příspěvku

Účel

Unie Roska–česká MS společnost

Finanční podpora vydání brožur pro
pacienty s RS

oddělení C Neurologické kliniky
1.LF UK VFN, Kateřinská 30,
Praha 2.

Kč
15.000,119.919,-

Viz výše

Veřejné sbírky
V rámci povolených veřejných sbírek jsou v zákonné lhůtě podávány Magistrátu hlavního
města Prahy vyúčtování, které jsou zde dány přílohou.
1. veřejná sbírka MHMP/48923/2003 ze dne 03.04.2003
stav k 31.12.2005

98.202,38
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2.

veřejná sbírka MHMP/152348/2004 ze dne 15.11.2004
stav k 31.12.2005

8.920,00

Výnosy z reklam v rámci benefičního koncertu:
Za provedenou reklamu při benefičním koncertu

56.000,- Kč

H.
Ostatní
Účetnictví nadačního fondu IMPULS je vedeno a účetní uzávěrka byla připravena v souladu
se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplňků a s ním
spojených prováděcích opatření. Účetnictví je vedeno externě.
Přiznání k daním byla a budou podána v souladu s právním řádem ČR.

I.
Běžné účty nadačního fondu
Běžný účet IMPULSu, nadačního fondu je veden u Komerční banky, Václavské náměstí
42, Praha 1, 114 07
č.ú.:192833670227/0100
1. Účet veřejné sbírky, IMPULSu, nadačního fondu u Komerční banky, Václavské
náměstí 42,
Praha 1,114 07
č.ú.: 51-0667960237/0100
2.Účet veřejné sbírky je veden u Komerční banky, Václavské náměstí 42,
Praha 1,114 07
č.ú. 35-3707320247/0100
Běžný účet založený za účelem Benefičního koncertu je veden u Komerční banky,
Václavské náměstí 42,
Praha 1,114 07
č.ú. 35-5838800207/0100
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J.
Účetní závěrka a její schválení
Správní rada nadačního fondu IMPULS na svém zasedání dne 06.04.2006:
1. přezkoumala a schválila účetní uzávěrku k 31.12.2005. Dospěla k závěru, že tato
účetní uzávěrka pravdivě zobrazuje majetek, nadační jmění, pohledávky, závazky,
finanční situaci a hospodaření nadace.
2. Částka odpočtu dle § 20 odst.7 zák.č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, v.z.p.p. ve
výši 55.001,- Kč bude převedena na fond, který bude využit k financování hlavní
činnosti IMPULSu.
3. Celkový hospodářský výsledek ve výši – 42.581,94 bude uhrazen z fondů IMPULSu.

Za správní radu nadačního fondu IMPULS

MVDr. Hana Navrátilová

Strana 15 (celkem 15)

