NADAČNÍ FOND
PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ
Těšnov 5, 110 00 Praha 1, Česká republika

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
za období od 1.1.2011 do 31.12.2011

n
FGHIJKJLMNOLPQRSTUVQWPXLONYZP[\Z]QL`abcdefaghijklm
01234562opqprqrspp t`auecvulawxjyuyulazu{
n
|

^_62r}~}}~
-./1+2*28031,223194024134,9052

7189*+14,234162r~qoqrspr
68,7*2,38,+934.2/*2231945:9+02;4<=4,2*28,3858>2

|
|nn
|
kkudyahdabghabhbhgma`ieck`kdya`abhxjwh`dxuw`y
|
gqakdaeiy
||
ejdh`aa
68,7*2,38,+934.2/*22319402/.+9?0@2;4<=4,2*28,3858>2
gklkap
|
gqakdaeiy
ppsss
911A62
1540*62
B?.+402C,?<*223194024134,9052
|
dkkudyahd
BD13<9928,3450.402
B,3858,+E2/./4*<2
|nn
|
bhbhgka`ieck`kdya`abhxjwh`dxuw`y
| z
idkuq
n
n
qaaaaaa zgkwhhvafkeweauecefatqqqqqqqq{
n
n
|
|
|
qqaa zgkwhhvaxdkdudyafkeweauecefatjhmuqaqqpqa
kiaqq}q{
n|
n
aaaaaaoq uwva`akdkul
aaaaaaaa zazatqaaq{
| 
idkuq
qaaaaaa ckjwdyaigheauecefatqqqq{
|
|
|
qaqaaa fedyauecefatjhmuqaqqpqakiaqqoq{
|
qaqapq ckjwdyafedy
aaaaaarq hdv
n
|
|
|
qaqaa vjceealhjbhkgedyauecefatjhmuqaqqpqakiaqqoq{
n| n
|
aaaaaapq uewa`vjcemalhjbhkgedy
| n
n n
n
aaaaaaoq eghiecedvaixjademlgkiedkaiwgkwkafxdmcvulacew
qaaaaaa xiyaigheauecefatqqqqqqqq{
n
nn
|
|
roq{
qqaa zgkwhheaik`kivauecefatjhmuqaqqpqakiaqq
qqpq hk`kwecen
nn
aaaaapq xdeaik`kiv
aaaaaaaa atqaaq{

|n
kukweahq
zhdeuahq
aaaarp aaaars
aaaarp aaaars
aaaarp aaaars
aaaarp aaaars
|n
zhdeuahq
kukweahq
aaaar~o aaaa~
aaaa~os aaaao
aaaapss aaaapss
aaaaoos aaaao
aaap} aaaro
aaaa}p aaaa
aaaps aaap}
aaaaaa} aaaaa~~
aaaaaa} aaaaa~~
aaaaaao aaaaap}
aaaaaa aaaaar
aaaarp aaaars

¡¢£¹¤¥¢¦¡¦§£¢¨£©ª«¦¬®¯¦°«±²¢¦³¦´´´µ¶¢£ª°«±²¢µ·¸

HIJKLMLNOJPMKMLQRSQTMUVWMXYZ[\]^Y_X`MWVabXcdbeYM
01234562uvwvxwxyvv zfg{ki|{rg}~p{{rg{
t


FG62x 
-./1+2*28031,223194024134,9052

t
fghijklgmnopqrs
7189*+14,234162xwuwxyvx

68,7*2,38,+934.2/*2231945:9+02;4<=4,2*28,3858>2

tt

qq{jgnjghmnghnhnmsgfokiqfqjgfghn~p}nfj~{}f

mwgqjgko

kpjnfgg
68,7*2,38,+934.2/*22319402/.+9?0@2;4<=4,2*28,3858>2
mqrqgv

mwgqjgko
vvyyy
911A62
1540*62
B?.+402C,?<*223194024134,9052

jqq{jgnj
BD13<9928,3450.402
B,3858,+E2/./4*<2
tt

hnhnmqgfokiqfqjgfghn~p}nfj~{}f

t

 
 kiwg{~jw

iqfjg{~jw
ojq{kj
nphwg{~jw



ggggg ggggggy ggggg
wgwgg iso|g{kiklgzpns{wgwwwgqogwww

ggggggw p}q}jgpiso|
ggggg ggggggy ggggg
t


wgwggg p}q}jgjqiq|g{kiklgzpns{wgwwvwgqogwwxw
ggggggx ggggggy ggggggx
t
t
gggggxw ~jkgnp}q}jgjqiq|
ggggggx ggggggy ggggggx
t
gggggggg wgwzwwwwwwwwwwwww
www ggggg ggggggy ggggg
t
t gw
t


wgggggg |piwgrnphnwghmkgoqjkjlgzgwgg
t


wgggggg |pikkgrnphnqmkjghngoqjkjgzwgguw

gggg
gggg

ggggggy
ggggggy

gggg
gggg

¡¢£¤¥¦¼§¨¥©¤©ª¦¥«¦¬®©¯°±²©³£®´µ¥©¶©···¹̧¥¦³£®´µ¥º̧»

PŘÍLOHA účetní závěrky za rok 2011
1. CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY
Založení a charakteristika Nadačního fondu pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví
Nadační fond pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví (dále "Nadační fond") byl založen zakládací
listinou ze dne 9. července 2008. Dne 1. prosince 2008 došlo k zapsání Nadačního fondu do nadačního
rejstříku.
Cílem nadačního fondu je vytvoření a zabezpečení finančních, materiálních, technických a
organizačních podmínek pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví, tj. středních, vyšších odborných a
vysokých škol a vzdělávacích organizací, učitelů, žáků a osob přispívajících ke vzdělávacímu procesu.
Dálepak mezinárodní spolupráce a využívání mezinárodního know-how.
Zřizovatel nadačního fondu
JUDr. Jan Ježdík
Sídlo nadačního fondu
Těšnov 5, 110 00 Praha 1, Česká republika
Identifikační číslo
284 96 884
Nadační jmění
100 000,-- Kč (nadační jmění je plně splaceno a zapsáno do nadačního rejstříku)
Správní rada k 31. prosinci 2011
JUDr. Jan Ježdík, předseda
Ing. Ladislav Bartoníček, člen
JUDr. František Stach, člen
Jiřina Nepalová, člen
Eva Ducháčková, člen
Ing. Vladimír Mráz, člen
Za Nadační fond jedná jeho jménem každý člen správní rady samostatně.
Dozorčí rada k 31. prosinci 2011
Romana Benešová, předseda
Ing. Jan Špirakus, člen
Dominik Štros, člen

2. ZÁSADNÍ ÚČETNÍ POSTUPY POUŽÍVANÉ SPOLEČNOSTÍ
a) Postupy účtování o darech
Přijaté peněžní a nepeněžní dary, jejichž účel není specificky určen jsou účtovány do výnosů. Dary,
které jsou účelově vymezeny jsou účtovány v rámci účtu účtové skupiny 91 - Fondy, který tvoří
součást vlastních zdrojů v rozvaze.
b) Náklady související se správou společnosti
Náklady související se správou nadačního fondu zahrnují zejména náklady na administrativu, vedení
účetnictví a správu webových stránek.

3. ÚČTY V BANKÁCH
Finanční prostředky jsou vedeny na běžném účtu v CZK. Zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2011
činí 520 tis. CZK.
4. ZÁSOBY
Nadační fond nevykazuje k 31.12.2008 žádný zůstatek zásob.
5. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY
a) Pohledávky
Nadační fond nevykazuje k 31.12.2008 žádný zůstatek pohledávek.
b) Závazky
Závazky Nadačního fondu představují odměnu za vedení účetnictví za 12/2011 ve výši 3 tis. CZK,
drobné výdaje fondu (poštovné, ověření podpisů) uhrazené ze soukromých prostředků ve výši 5 tis.
CZK, odměnu za administrativní činnost za rok 2011 ve výši 15 tis. CZK a nadační příspěvek Technické
univerzitě v Liberci ve výši 21 tis. CZK.
6. VLASTNÍ ZDROJE
Vlastní zdroje Nadačního fondu k 31.12.2011 činí 476 tis. CZK a jsou tvořeny:
a) vlastním jměním ve výši 100 tis. CZK (jedná se o zakladatelský vklad)
b) fondy ve výši 639 tis. CZK (jedná se o účelové dary)
c) výsledkem hospodaření běžného období (tj. ztrátou) ve výši 76 tis. CZK
d) neuhrazenou ztrátou minulých let ve výši 187 tis. CZK
7. ZAMĚSTNANCI A VEDOUCÍ PRACOVNÍCI
V běžném období Nadační fond nezaměstnával žádné zaměstnance.
8. PODÍL NA ZÁKLADNÍM KAPITÁLU JINÉ SPOLEČNOSTI
V běžném období neměl Nadační fond podíl v žádné společnosti.
9. INFORMACE O ČINNOSTI NADAČNÍHO FONDU
Činnost Nadačního fondu byla v běžném období v souladu s jeho statutem. Seznam poskytnutých a
přijatých darů bude uveden ve výroční zprávě.
10. NÁKLADY
Náklady nadačního fondu tvoří správní náklady, tj. náklady na vedení účetnictví, administrativní služby,
správu webových stránek a bankovní poplatky.

11. DAŇ Z PŘÍJMU
V běžném období Nadační fond nevykázal žádnou činnost, která by podléhala dani z příjmů podle § 18
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
12. VÝZNAMNÉ NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI
K datu sestavení účetní závěrky nejsou správní radě Nadačního fondu známy žádné významné
následné události, které by ovlivnily účetní závěrku k 31.12.2011.

