Studijní nadační fond Gymnázia Brno-Řečkovice,
Terezy Novákové 2, 621 00 Brno
IČ 25537857

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2015
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Úvod

Studijní nadační fond Gymnázia Brno – Řečkovice, T.Novákové 2, 621 00 Brno, IČ
25537857, vznikl 1.9.1998 zápisem v Rejstříku nadací a nadačních fondů vedeném u
Krajského soudu v Brně, v odd. N, vložce č.10, transformací Studijní nadace při Gymnáziu
Brno-Řečkovice, T.Novákové 2, 621 00 Brno.

Posláním Studijního nadačního fondu je akumulace finančních prostředků od dárců a jejich
poskytování třetím osobám na rozvoj vědy a vzdělání, kultury, ochrany životního prostředí, na
podporu rozvoje společenských a publikačních činností, tělovýchovy a sportu.
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K om e n t á ř :

a/ Přehled majetku studijního nadačního fondu od 1.1.2015 do 31.12.2015:

bankovní účet ........................................................................... 214 147,37
peníze – hotovost ....................................................................... 21 427,c e l k e m ............................................................................…. 235 574,37

b/ Nadačnímu fondu byly poskytnuty finanční dary od žáků, rodičů a ostatních v celkové výši
356 750,- Kč.
Všechny finanční dary byly přihlášeny k dani darovací u Finančního úřadu Brno III.
c/ Přehled o použití majetku viz příloha č.1
d/ Studijní nadační fond Gymnázia Brno-Řečkovice neposkytl žádné fyzické osobě
příspěvek vyšší než 10 000,- Kč
e/ Studijní nadační fond při svém hospodaření dodržuje pravidlo stanovené pro
omezení nákladů souvisejících s jejich správou, tzn., že nebylo překročeno
10% nadačního jmění nebo majetku nadačního fondu podle jeho stavu k 31.12.2015.
Náklady na správu činí 7 438,- Kč, tj. 1,85 % z poskytnutých příspěvků.
f/

Výkaz příjmů a výdajů - /viz příloha č.2/
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P ř í j m y:
příspěvky rodičů a žáků a ostatních dárců
ostatní příjmy

356 750,77 520,-

Celkem

434 270,-

V ý d a j e:
Faktury (doprava,plavání,pronájem hřiště,kultura,ples,majáles)
Žáci (jízdné, startovné, úč.poplatky)
Odměny žákům
Správní poplatky

Celkem

333 714,32 048,28 544,7 438,-

401 744,-
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Závěr

Výroční zpráva je uložena u předsedy Studijního nadačního fondu Gymnázia BrnoŘečkovice, T.Novákové 2 Mgr. Pavla Melichara a je možno do ní kdykoliv nahlédnout
a činit si opisy nebo výpisy.

.................................................
Mgr. Pavel Melichar
předseda správní rady

………………………………….
Alena Pácalová, DiS
revizorka
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Příloha č.1
VÝKAZ O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH
Majetek
řádek
na začátku období
na konci období
a
b
1
2
__________________________________________________________________________________________
Nehmotný investiční majetek
01
__________________________________________________________________________________________
Hmotný investiční majetek
02
__________________________________________________________________________________________
Zásoby (v tom)
03
__________________________________________________________________________________________
- materiál
04
__________________________________________________________________________________________
- zboží
05
__________________________________________________________________________________________
- nedokončená výroba,výrobky
06
__________________________________________________________________________________________
Pohledávky
07
__________________________________________________________________________________________
Peníze a ceniny
08
13 154,21 427,__________________________________________________________________________________________
Průběžné položky
09
__________________________________________________________________________________________
Bankovní účty
10
189 894,37
214 147,37
__________________________________________________________________________________________
Majetkové cenné papíry a vklady
11
__________________________________________________________________________________________
Ostatní finanční majetek
12
__________________________________________________________________________________________
Oprav.položky k nabyt.majetku (aktiv)
13
__________________________________________________________________________________________
Součet majetku (ř.1,2,3,4,-13)
14
203 048,37
235 574,37
__________________________________________________________________________________________
Kontrolní číslo (ř.1-14)
99
406 096,74
471 148,74
__________________________________________________________________________________________
ZÁVAZKY
__________________________________________________________________________________________
Rezervy
15
__________________________________________________________________________________________
Závazky
16
__________________________________________________________________________________________
Úvěry
17
__________________________________________________________________________________________
Oprav.položky k nabyt.majetku (pasiv)
18
__________________________________________________________________________________________
Součet závazků (ř.15-18)
19
__________________________________________________________________________________________
Rozdíl (ř.14-19)
20
__________________________________________________________________________________________
Kontrolní číslo (ř.15-20)
99
__________________________________________________________________________________________
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Příloha č.2

VÝKAZ PŘÍJMY A VÝDAJE rok 2015
PŘÍJMY
řádek
na konci období
a
b
1
__________________________________________________________________________________________
Prodej zboží
01
__________________________________________________________________________________________
Prodej výrobků a služeb a ostatní příjmy 02
77 520,__________________________________________________________________________________________
Příjmy (reklama)
03
3 000,Dary včetně darů od rodičů a žáků
353 750,__________________________________________________________________________________________
Uzávěrková úprava příjmů
04
__________________________________________________________________________________________
Příjmy celkem (ř.01-04)
05
434 270,__________________________________________________________________________________________
Kontrolní číslo (ř.1-5)
99
__________________________________________________________________________________________
VÝDAJE – poskytnuté příspěvky
394 306,__________________________________________________________________________________________
Nákup materiálu
06
__________________________________________________________________________________________
Nákup zboží
07
__________________________________________________________________________________________
Mzdy
08
__________________________________________________________________________________________
Platby do fondů
09
__________________________________________________________________________________________
Provozní režie
10
7 438,- (1,85% z poskytnutých
příspěvků)
________________________________________________________________________________________________________________

Uzávěrková úprava výdajů
11
__________________________________________________________________________________________
Výdaje celkem (ř.6-11)
12
401 744,__________________________________________________________________________________________
Rozdíl příjmů a výdajů (ř.5-12)
13
32 526,__________________________________________________________________________________________
Kontrolní číslo (ř.6-13)
99
__________________________________________________________________________________________

