Výroní zpráva
Nadaního fondu
Vry Tebické - ivnáové
za rok 2005

Praha, erven 2006
0. Veobecné údaje :

Nadaní fond Vry Tebické-ivnáové se sídlem v Praze 1, erná ul. . 646/9 (dále jen NF VT) byl
zízen v roce 1998 na základ smlouvy mezi paní Vrou Tebickou-ivnáovou, bytem Gustavsborgswagen 169, S28427 Perstorp, védské království, ThMgr. Pavlem Smetanou, synodním seniorem eskobratrské církve evangelické,
bytem Ovenecká 27, Praha 7 a prof. ThDr. Petrem Pokorným, DrSc., dkanem Evangelické teologické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze, bytem Horouanská 7, Praha 9.
Podle Zásad, které jsou rozpracováním l. III Smlouvy o zízení NF VT ze dne 15. 1. 1998 úelem nadaního
fondu je podpora
a) nadaných student Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen ETF UK)
b) studijních, badatelských a umleckých projekt a publikaní innosti eskobratrské církve evangelické (dále
jen CE) a ETF UK
c) aktivit, pímo se dotýkajících nastupující generace a vytváení spoleenské atmosféry, v ní lze rozvíjet
kesanské duchovní a kulturní ddictví a posilovat demokracii
d) dchodc z ad CE pop. ETF UK formou nap. peovatelské sluby, výstavbou dom a byt pro seniory

V roce 2005 byla innost zamena na vypoádání zakladatelkou do nadaního fondu vloených restituních
nárok u Pozemkového fondu R. Pestoe se podailo získat pozemky více ne za 3 mil. K, zstává tém stejná
hodnota nevyízena.
Prodejem rybník v. písluenství, který se uskutenil v roce pedcházejícím bylo mono poskytnout finanní
prostedky formou nadaního píspvku Domu klidného stáí v Mysliboicích, kde bylo nutno rekonstruovat kuchy
tak, aby odpovídala standardu Evropské unie.
Od 1. 1. 2005 dolo k pechodu z jednoduchého na podvojné úetnictví. Byly pepracovány nájemní smlouvy
na pozemky s ohledem na zmnu v placení dan z nemovitostí.
Pro rok 2006 je pipravován systém zhodnocování získaného majetku a dokonení vypoádání restituních
nárok. Nové nájemní smlouvy budou vypracovány na nov získané pozemky. Rovn bude nutné zahájit práce na
zpracování lesního hospodáského plánu na období 2007  2016.
Poínaje rokem 2006 jsou stanovena nová pravidla pro poskytování nadaních píspvk. Bude zachována
dosavadní praxe dvou splátek s tím, e druhá splátka ve výi 30 % schváleného píspvku bude poskytnuta adateli a
po provedeném vyútování akce.

1. Pehled o majetku a závazcích : ( tis. K )
Ukazatel
Dlouhodobý hmotný majetek v poizovací cen
Oprávky
Pozemky
Ostatní dlouhodobý finanní majetek
Poskytnuté provozní zálohy
Pohledávky z obchodního styku
Peníze a ceniny
Bankovní úty
Výdaje pítích období

AKTIVA celkem
Jiné závazky
Fondy  nadaní píspvky na r. 2006

Vlastní jmní
Závazek na dani z píjm právnických osob
Oceovací rozdíly z pecenní majetku

Stav k 31. 12.
sledovaného roku
minulého roku
4 278
- 114
55 623
3 740
18
2 994
8
579
2

4 358
0
52 542
1 109
79
5 108
1
876
0

67 128

64 073

10
4 755

25
0

62 363

64 048

882
49

0
0

2. Nadaní píspvky byly v roce 2005 poskytnuty tmto subjektm :

Subjekt

ástka v K

13 student ETF UK Praha
ETF UK Praha
ETF UK Praha
SR CE Praha
YMCA Brno
EA Praha
SR CE Praha
SR CE Praha
SR CE Praha
FS CE Brno-Husovice
Akademická YMCA Praha
ETF UK Praha
o.s. Evangnet
východoeský seniorát CE
Domov klidného stáí Mysliboice

CELKEM

104 000
40 000
18 000
15 000
55 000
15 000
14 339
10 500
30 000
10 000
30 000
15 000
35 000
13 000
2 500 000

Úel
Teologická revue, Communio viatorum
Acta Reformationem Illustratia VI
asopis pro mláde Bratrstvo
vydání a prezentace knihy M. imsové
odborná praxe student
nákup betonových stol na ping-pong
vzdlávací semináe
kurzy a jiné pobyty pro mláde
Festival Husovický dvorek
Oikumene
integrace zahraniních student
podpora elektronické komunikace CE
rekreace senior
rekonstrukce kuchyn

2 904 840

3. Dodrení limitu náklad spojených se správou nadaního fondu
Statut nadaního fondu v l. V. stanoví, e celkové roní náklady související se správou fondu nesmjí pevýit
2 % majetku fondu k poslednímu dni v roce.

Náklady

K

Náklady CELKEM
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku
Zstatková cena prodaného DHM
Prodané cenné papíry a podíly

2 514 328,00
114 100,00
80 688,00
1 486 737,30

Upravené náklady CELKEM

832 802,70

Dlouhodobý majetek
Krátkodobý majetek
Krátkodobé závazky
Závazek z nevyplaceného nadaního píspvku COM na
vzdlávací semináe

60 974 355,65
6 153 313,25
10 337,00
4 500,00

Majetek CELKEM
PODÍL náklad k majetku v %

67 112 831,90
1,241

Stanovené kriterium bylo dodreno.

4. Zhodnocení základních údaj roní úetní závrky
Dosaené výsledky v r. 2005 v oblasti nájm z pozemk jsou adekvátní monostem, které jsou dány cenami
bnými v ase a písluném míst. Náklady odpovídají innosti, která byla v hodnoceném roce realizována.

5. Poznatky z auditorské zprávy a výrok auditora
Auditorská firma R-audit, s.r.o., Na Hrázi 178/25, Praha 8 provedla audit roní úetní závrky v souladu
s Mezinárodními auditorskými standardy a Aplikaními dolokami Komory auditor R. Auditorská zpráva obsahuje
výsledky ovení úetní závrky z formálního a vcného hlediska, stanoviska k hospodaení spolenosti a k plnní
daových povinností. Ovování bylo provedeno výbrovým zpsobem pi respektování významnosti vykazovaných

skuteností, dále zahrnovalo posouzení pouitých úetních zásad. Zpráva obsahuje i upozornní auditora, e investice
finanních prostedk do podílových list a dalích cenných papír v sob zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty
investované ástky a výnos z ní, rovn není zaruena návratnost pvodn investované ástky. Zárove obsahuje i
konstatování, e rozhodnutí o investování finanních prostedk je pln v kompetenci správní rady nadaního fondu.
Souhrnný výrok auditora, který vyjaduje poznatky získané pi ovování roní úetní závrky zní: Podle
naeho názoru roní úetní závrka podává vcný a poctivý obraz finanní situace spolenosti a výsledk jejího
hospodaení k 31. 12. 2005 na základ úetního výkaznictví vedeného v souladu s eskými zákony a úetními pedpisy.
Roní úetní závrku proto ovujeme bez výhrad.

Výroní zprávu sestavil : J. mída

prof. ThDr. Ing. Jakub Trojan
pedseda správní rady

