VÝROČNÍ ZPRÁVA
2015

OBSAH
1. Rok 2015
2. Úvodní slovo předsedkyně správní rady
3. Poslání Nadačního fondu GSK
4. Lidé v Nadačním fondu GSK
5. Aktivity zřizovatele
6. Grantové řízení Nadačního fondu GSK
7. Ekonomická část výroční zprávy
8. Poděkování
9. Kontakty

1

1. ROK 2015
99

projektů neziskových organizací usilovalo
o podporu z prostředků Nadačního fondu GSK

9

nejlepších a nejpotřebnějších projektů nadační
fond podpořil

1 000 000

korun rozdělil nadační fond mezi projekty,
které uspěly

50 000

korun bylo jako bonus přiděleno jedné organizaci
na její vlastní rozvoj a podporu udržitelnosti

62

zaměstnanců GSK se zapojilo do dobrovolnických
aktivit ve prospěch 18 neziskových organizací
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2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SPRÁVNÍ RADY
Posláním GSK, přední světové farmaceutické
společnosti s vlastním výzkumem a vývojem
léčiv, je umožnit lidem být aktivnější, cítit se
lépe a žít déle.
Ve společnosti GSK si uvědomujeme, kolik
významných faktorů ovlivňuje udržení si
aktivního a dlouhého života. Nejvíce se projevují
u seniorů a nemocných lidí. Dlouhodobě
proto podporujeme aktivity, které umožňují
oběma skupinám maximálně se zapojovat do
společenského života. Ukazuje se, že důležitou
roli přitom hraje osvěta veřejnosti, boření mýtů
a stigmat či propojení se zdravými spoluobčany
a mladší generací.
Oblast veřejně prospěšných aktivit a firemního
dárcovství společnosti GlaxoSmithKline v České
republice zastřešuje Nadační fond GSK. V roce
2015 jsme v grantovém řízení rozdělili částku
jednoho milionu korun mezi 9 neziskových
organizací z různých regionů na dlouhodobé
projekty určené právě na podporu seniorů a
nemocných lidí. Důležitou část tvoří projekty
zaměřené na generační propojení, osvětu
či moderní postupy při léčbě dlouhodobě
nemocných.
Grantové řízení proběhlo tradičně dvoukolově,
kdy ve druhém kole měli zástupci neziskových
organizací možnost osobně představit ty
nejzajímavější projekty. Členové grantové
komise se tak mohli ještě blíže seznámit s
jednotlivými projekty a zároveň posoudit
schopnosti neziskových organizací prezentovat
svou práci.

Zaměstnanci GSK také rozhodli o udělení tzv.
bonusu na rozvoj jedné z organizací, které
postoupily do 2. kola grantového řízení. Chceme
tímto nadále pomáhat nadějným organizacím
v jejich dalším rozvoji a ve vytváření projektů,
které budou mít předpoklady k úspěchu i
z dlouhodobého hlediska.
Zaměstnanci společnosti GSK také letos zasedli
v grantové komisi nadačního fondu, řada z nich
pak v podpořených organizacích pomáhala
v rámci odborného dobrovolnictví, který jsme
letos zahájili ve větším rozsahu.
Vážím si práce a úsilí všech kolegů, spolupracovníků a partnerů, kteří nám pomáhají s činností
Nadačního fondu GSK. Chtěla bych jim touto
cestou poděkovat a vyjádřit naději, že v našem
úsilí nezůstaneme sami. Doufám, že se k nám
v budoucnu připojí i další a že budeme moci
společně ještě více pomáhat lidem, kteří naši
pomoc potřebují.
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3. POSLÁNÍ NADAČNÍHO FONDU GSK
V květnu 2009 došlo k zápisu změny názvu Nadačního fondu GSK. Nadační fond GSK je firemním
nadačním fondem společnosti GlaxoSmithKline, s. r.o. v České republice. Navazuje na tradici
Nadačního fondu Elpida, u jehož zrodu v roce 2002 společnost GlaxoSmithKline, s. r.o. stála.
Posláním nadačního fondu je podpora činností neziskových organizací působících v oblasti
vzdělávání, sociální a zdravotní péče.
Cílem nadačního fondu je podporovat projekty, které odrážejí celospolečenskou potřebu a mají
význam pro konkrétní skupiny lidí, jež nejvíce potřebují pomoc svého okolí. Jedná se především o
aktivity zaměřené na pomoc seniorům a nemocným lidem.
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4. LIDÉ V NADAČNÍM FONDU GSK
ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY
PharmDr. Monika Horníková, MHA
Předsedkyně správní rady NF GSK, generální ředitelka divize Pharmaceuticals společnosti
GlaxoSmithKline, s. r. o.
Monika Horníková vystudovala Farmaceutickou fakultu Univerzity Komenského na Slovensku.
Po čtyřech letech práce v Národním onkologickém ústavu v Bratislavě působí od roku 1992 ve
farmaceutickém průmyslu. Od roku 1995 vedla pobočku společnosti GlaxoWellcome na Slovensku
a po její fúzi s firmou SmithKline Beecham v roce 2001 se stala generální ředitelkou nově vzniklé
společnosti GlaxoSmithKline (GSK). V roce 2006 řídila také pobočky v Lotyšsku a Estonsku. Od
roku 2007 je generální ředitelkou divize Pharmaceuticals společnosti GSK v České republice.
Pod jejím vedením se společnost GSK pravidelně umisťuje na předních místech v soutěži nejlepší
zaměstnavatel a TOP odpovědná firma. V roce 2014 společnost GSK úspěšně absolvovala Audit
Rovné příležitosti a získala titul Pracoviště budoucnosti (cena za péči o lidské zdroje a podporu
rozvoje zaměstnanosti), rok na to firma obdržela stříbrný certifikát Top odpovědná velká firma. V
letech 2003 až 2006, v období rozsáhlých zdravotnických reforem na Slovensku, působila Monika
Horníková jako prezidentka Slovenské asociace farmaceutických společností (SAFS). V letech
2010 -2015 tuto funkci zastávala v České republice, byla předsedkyní představenstva Asociace
inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP). Byla také zvolena 3. nejúspěšnější ženou českého
byznysu roku 2015 v prestižní anketě vydavatelství Economia. Zároveň čestnou předsedkyní
správní rady Nadačního fondu GSK a čestnou členkou správní rady o.p.s. Elpida. Ve svých funkcích
prosazuje organizační diverzitu a vůdcovství postavené na hodnotách. Je vdaná a má dvě dcery.
Mezi její záliby patří tanec, jóga, spirituální, literatura a hudba.
Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN
Místopředseda správní rady NF GSK, přednosta Kliniky nefrologie 1. LF UK a VFN v Praze
Profesor Vladimír Tesař promoval na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze, složil atestace
z vnitřního lékařství prvního i druhého stupně a atestaci z nefrologie. V roce 1999 byl jmenován
profesorem vnitřního lékařství na 1. LF UK, kde ve stejném roce začal působit jako proděkan pro
vědu a výzkum a byl členem vědecké rady. Vystudoval MBA na Prague International Business
School. Od roku 2003 je přednostou Kliniky nefrologie 1. LF UK a VFN v Praze.
Ing. Dagmar Wittmayerová
CE Cluster Business Improvement Lead společnosti GlaxoSmithKline, s. r. o.
Po skončení studia na Univerzitě Pardubice se začala věnovat prodeji a marketingu v oblasti
rychloobrátkového zboží a následně i farmaceutického průmyslu. V roce 2004 nastoupila do
společnosti GlaxoSmithKline, s.r.o. v České republice, kde pracovala v oblasti vakcín.
V září 2008 se stala HR ředitelkou společnosti GSK a v této pozici byla zodpovědná nejen za
vytváření dobrého interního prostředí, ale také za některé nástroje společenské odpovědnosti
společnosti – především pak dobrovolnické činnosti zaměstnanců. Od května roku 2011 působila
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jako Transformation Manager a měla na starosti i interní komunikaci, od roku 2013 zastávala pozici
Business Improvement Manager a od roku 2014 tuto pozici zastává na úrovni CE Clusteru.
Mgr. Lenka Břeská
Corporate Social Responsibility and Patient Advocacy Manager společnosti GlaxoSmithKline, s. r. o.
Lenka Břeská absolvovala studia na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Po
několikaletém působení v reklamních a eventových agenturách na pozici Key account manažerky
nastoupila v roce 2007 do Pojišťovny Kooperativa na pozici manažerky projektů v oblasti eventů,
sponzoringu a CSR. Od roku 2012 pracuje pro společnost GSK jako CSR a PA Manager.
Mgr. Jakub Hofmann
Communication Manager společnosti GlaxoSmithKline s.r.o.
Jakub Hofmann působil 6 let v médiích (např. Frekvence 1, TV Nova) a ještě před absolvováním
VŠ v oboru marketing a komunikace působil v oblasti public relations (např. Fakultní nemocnice
Na Bulovce). Od roku 2012 pracuje jako Communication Manager ve společnosti GSK, kde má na
starosti firemní PR, interní & externí komunikaci společnosti, korporátní eventy či podporu CSR
aktivit.

PARTNEŘI A SPOLUPRACOVNÍCI
Mgr. Pavlína Kalousová
výkonná ředitelka Fóra dárců a členka Leadership týmu platformy Byznys pro společnost
PaeDr. Venuše Mirovská
Senior Medical Specialist ve společnosti GlaxoSmithKline, s.r.o.
Lucie Volfová
Data Specialist ve společnosti GlaxoSmithKline, s.r.o.
Jana Kadaňová
Junior CSR Project Lead ve společnosti GlaxoSmithKline, s.r.o.

BYZNYS PRO SPOLEČNOST
Nadační fond GSK spolupracuje při realizaci svých aktivit s plaformou Byznys pro společnost,
která sdružuje firmy, jež uplatňují při své činnosti principy trvalé udržitelnoti a společenské
odpovědnosti.
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5. AKTIVITY ZŘIZOVATELE
Společnost GSK si je vědoma své společenské odpovědnosti, která vyplývá z jejího postavení,
a proto velkou pozornost věnuje podpoře veřejně prospěšných a charitativních projektů.
V České republice dlouhodobě podporuje aktivity zejména v oblasti vzdělávání, sociální péče a
zdravotnictví.

OCENĚNÍ AKTIVIT GSK
V rámci celorepublikového žebříčku TOP Odpovědná firma 2015 získala společnost GSK stříbrný
certifikát v kategorii „TOP Odpovědná velká firma 2015“ a v kategorii „Nejštědřejší firemní dárce
roku 2015“ se umístila na mezi deseti společnostmi, které v České republice věnují největší část
svého zisku v rámci firemního dárcovství na veřejně prospěšné účely. Ocenění je určeno firmám, které
dosahují největší hodnoty v porovnání dvou kritérií, a to poměru výše poskytnutých prostředků vůči
hospodářskému výsledku před zdaněním a poměru celkového objemu poskytnutých prostředků
vůči výši tržeb společnosti.

ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI GSK
Kromě finanční podpory věnuje společnost GSK velkou pozornost také zapojení svých zaměstnanců
do veřejně prospěšných aktivit. Zaměstnanci společnosti se každoročně zapojují zejména do
jednodenního dobrovolnického projektu Orange day.
Ve spolupráci s Byznysem pro společnost jsou osloveny neziskové organizace především
zdravotnického a sociálního typu, kterým je nabídnuta celodenní pomoc dobrovolníků z řad
zaměstnanců GSK. V roce 2015 směřovala pomoc 51 dobrovolníků do 9 organizací po celé České
republice. Zaměstnanci si mohli zvolit neziskovu organizaci, ve které budou pomáhat, dle své
preference.
V roce 2015 jsme nově spustili program odborného dobrovolnictví, kdy zaměstnanci poskytují
neziskovým organizacím pro bono své znalosti v různých oblastech: marketingu a PR, řízení lidských
zdrojů, nákupu služeb, finančním řízení apod. Zaměstnanci personálního oddělení zorganizovali
zkušební pracovní pohovory, a pomohli tak organizacím, které připravují lidi s epilepsií pro
vstup na pracovní trh. Do projektu se zapojilo 11 dobrovolníků, kteří pomáhají v 9 neziskových a
pacientských organizacích.
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6. GRANTOVÉ ŘÍZENÍ NADAČNÍHO FONDU
Nadační fond GSK jednou ročně rozděluje finanční dary na podporu charitativní činnosti neziskovým
organizacím působícím na území České republiky. Žádost o příspěvek z Nadačního fondu GSK se
musí zaměřovat na konkrétní oblasti pomoci znevýhodněným skupinám: seniorům a nemocným.

PŘEDKLÁDANÁ ŽÁDOST MUSÍ SPLŇOVAT NÁSLEDUJÍCÍ KRITÉRIA:
·

jasně a reálně stanovené cíle

·

přispívat svými aktivitami k celospolečenské změně v daných oblastech

·

inovativnost a spolupráce s partnery mimo neziskový sektor

·

finanční efektivita a financování z více zdrojů

·

jasně definované využití grantových prostředků

·

hmatatelné a měřitelné výsledky

·

dlouhodobá udržitelnost projektu

Žadatel musí být výhradně právnická osoba – nestátní nezisková organizace – registrovaná v České
republice (obecně prospěšná společnost, občanské sdružení, nadace, nadační fond nebo církevní
právnická osoba) a působící na území České republiky v některé z oblastí, které Nadační fond
GSK podporuje.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA:
·

žadatel musí existovat a provozovat svoji činnost minimálně dva roky před 		
podáním žádosti

·

žadatel musí mít prokazatelné zdroje financování svého provozu na období 		
minimálně jednoho roku od podání žádosti

V roce 2015 proběhlo dvoukolové otevřené grantové řízení ve prospěch organizací působících
v celé České republice. Do grantového řízení se přihlásilo celkem 99 projektů. Do druhého kola
postoupilo 9 projektů. Všechny nadační fond podpořil. Vítězné projekty vybírá grantová komise
složená ze zástupců správní rady Nadačního fondu GSK a odborníků. Kromě grantů udělil nadační
fond tzv. bonus, částku ve výši 50 000 korun určenou pro rozvoj a podporu udržitelnosti organizace.
Bonus získala jedna organizace, která postoupila do 2. kola grantového řízení. O tom, která to
bude, rozhodovali zaměstnanci zřizovatele nadačního fondu hlasováním.
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PODPOŘENÉ PROJEKTY
Název organizace

Název projektu

Cíl projektu

Výše podpory (v Kč)

ARPIDA, centrum
pro rehabilitaci
osob se zdravotním
postižením, z.ú

Respitní péče pro dospělé
s těžkým kombinovaným
postižením v Jihočeském kraji

Pomoci rodinám pečujícím
120 000
o dospělého člena s
kombinovaným postižením,
předcházet vyčerpání pečujících
či zhoršení péče a ohrožení
setrvání dospělého s postižením
v jeho přirozeném prostředí, řešit
nedostupnost nabídky respitní
péče pro rodiny s dospělým
s kombinovaným postižením
na území Jihočeského kraje a
nabídnout jim pilotní program
návazné respitní péče.

Domov Sue Ryder
o.p.s.

Dobrovolníci pro křehké seniory Rozvíjet síť dobrovolníků
pomáhajících v domově
pro seniory, poskytovat jim
efektivní podporu v jejich práci
a tím zabezpečit, aby jejich
dobrovolnické úsilí mělo co
největší přínos.

120 000

ERGO Aktiv, o.p.s.

Návrat zpátky - intenzivní
podpora osob po cévní
mozkové příhodě či jiném
poškození mozku formou
denního stacionáře

Zajistit návrat klientů do
aktivního a samostatného
života dle jejich osobních cílů,
dosažení maximálního návratu
postižených funkcí (fyzických,
kognitivních, duševních,
sociálních) prostřednictvím
přesně cílené podpory
ergoterapeutů, fyzioterapeutů,
sociálních pracovníků,
psychoterapeutů, logopedů a
lékařů.

120 000

Okamžik – sdružení
pro podporu nejen
nevidomých

Vidět tvýma očima – asistence
pro nevidomé děti

Přispět k vyšší samostatnosti a k 95 000
aktivnímu zapojení nevidomých
dětí do běžného života a odlehčit
rodinám v každodenní péči o ně.

Parkinson-Help

Universita Dr. Parkinsona 2015
- 2016

Zkvalitnění života osob trpících
120 000
PN na základě jejich aktivní
participace. Program je sestaven
tak, aby odpovídal potřebám
jednotlivých osob s PN a zároveň
podporoval vztahy v rámci
komunity parkinsoniků navzájem.

Pomocné tlapky
o.p.s.

Pes pro seniory

Příprava terapeutického psa pro 120 000
domov pro seniory, který nahradí
již vysloužilou terapeutku fenku
Lucku.
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Raná péče EDA

EDA PLAY SIMPLE - aplikace
pro trénink zraku a jemné
motoriky

Rozšíření portfolia a nabídky
105 000
vzdělávacích pomůcek pro
zrakové postižené děti a děti
s dalšími vadami. Vznik další
z rodiny aplikací EDA PLAY
jako nástroje pro trénink
zraku tj. zlepšení schopnosti
dětí vidět a grafomotorických
schopností dětí a to i těch s
těžkým kombinovaný postižení.
Program pomůže ke změně
systému financování neziskové
organizace: fundraisingový
nástroj pro neziskovou organizaci
Raná péče EDA

TŘI, o.p.s.

Spolupráce na rozvoji dětské
paliativní péče v ČR

50 000
Propojení současných
poskytovatelů a dalších
odborníků pro rozvoj, zavádění
a systémové uchopení
dětské paliativní péče v ČR.
Specifikovat současné podmínky
pro poskytování dětské
paliativní péče v ČR a nastínit
životaschopné varianty této péče
tak, aby její dostupnost byla
zajištěna na každém místě naší
republiky.

Zdravotní klaun
o.p.s.

Léčba humorem pro dříve
Přinést humor do geriatrických
narozené - Klauniády a speciální zařízení. Vyvolat vzpomínky
akce pro seniory
a terapeuticky působit na
geriatrické pacienty. Zvýšit chuť
do života. Návštěvy vytvářejí
příběhy a situace, jejichž součástí
jsou také techniky tréninku
paměti.

CELKOVÁ PODPORA

100 000

950 000

ORGANIZACE, KTERÁ ZÍSKALA BONUS NA ROZVOJ
Název organizace

BONUS (v Kč)

ERGO Aktiv, o.p.s.

50 000

CELKEM

50 000

POZNÁMKA:
Po ukončení grantového řízení fondu bylo interním nařízením zřizovatele fondu, společností
GSK ustanoveno, že v souladu se změnou pravidel udílení grantů bude prozatímně převedeno
vypořádání grantového řízení fondu přímo na společnost GSK. Tuto změnu schválila správní rada
na svém zasedání 20.10 2015.
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7. EKONOMICKÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2015
Struktura ekonomické části výroční zprávy odpovídá členění v Článku 25 Statutu nadačního fondu.
a) Přehled majetku Fondu a přehled o závazcích fondu
MAJETEK FONDU K 31. 12. 2015
Dlouhodobý majetek

0,00 Kč

Pokladna

12,00 Kč

Bankovní účty

279 915,20 Kč

Pohledávky

0 Kč

Celkem brutto majetek

279 927,20 Kč

Oprávky k dlouhodobému majetku

0 Kč

Celkem netto majetek

279 927,20 Kč

Závazky nadačního fondu k 31. 12. 2015
b) Přehled závazků fondu k dodavatelům služeb a majetku
Závazky fondu ke dni 31. 12. 2015 činí 0,- Kč.
b) Přehled jednotlivých nadačních darů s uvedením výše daru a osoby, která je poskytla
V průběhu roku 2015 neobdržel nadační fond žádné dary.
c) Přehled o použití majetku Fondu s uvedením hodnoty majetku, který byl použit a účelu použití
Majetek nadačního fondu smí být dle §21 zákona 227/97 Sb., o nadacích a nadačních fondech
použit pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými ve statutu nadačního fondu jako
nadační příspěvek a k úhradě nákladů souvisejících se správou nadačního fondu.
Při použití této terminologie byl v roce 2015 majetek fondu použit na správu fondu, a to ve výši
72,3 tisíc Kč, výše poskytnutých nadačních příspěvků činila v roce 2015 celkem 498,5 tisíc Kč.
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ca) V průběhu roku 2015 poskytl nadační fond nadační příspěvky organizacím:

ORGANIZACE

NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK

Domov sv. Karla Boromejského

50 000,00

EpiStop z.s.

100 000,00

Ledovec, o.s.

75 000,00

Maltézská pomoc, o.p.s.

75 000,00

Mamma HELP - sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, o. s.

75 000,00

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky

50 000,00

Tichý svět - chráněná pracoviště, o.p.s.

73 500,00

CELKEM

498 500,00

cb) Přehled vynaložených nákladů podle aktivit fondu:
Správa nadačního fondu

72 292,50 Kč

Celkem náklady

72 292,50 Kč

Hospodaření nadačního fondu skončilo v roce 2015 ztrátou ve výši 72,3 tisíc Kč.
d) Zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní závěrce
Náklady nadačního fondu GSK spojené se správou fondu a jeho aktivitami dosáhly v roce 2015
výše 72,3 tisíc Kč. Dle Článku 26, odst. 2 Statutu nadačního fondu nesmí celkové roční náklady
Fondu související se správou převýšit 80% majetku nadačního fondu podle jeho stavu k 31. 12.
téhož roku. Stav majetku k 31. 12. 2015 činí 280 tisíc Kč a výše nákladů na správu činí 26% výše
tohoto majetku. Požadavek Statutu byl tedy splněn.
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VÝROK AUDITORA
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VÝROK AUDITORA
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
Rozvaha ke dni 31.12. 2015 (v tisících Kč)
Aktiva

Stav k 1.1.

Stav k 31.12.

B.

Krátkodobý majetek celkem

869

280

B.III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

869

280

B.III.3

Bankovní účty

869

280

869

280

Aktiva celkem
Pasiva
A.

Vlastní zdroje celkem

847

280

A.I.

Jmění celkem

984

486

A.I.1

Vlastní jmění

382

382

A.I.2

Fondy

602

103

A.II.

Výsledky hospodaření celkem

-137

-209

A.II.1

Účet výsledku hospodaření

x

-72

A.II.2

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

5

x

A.II.3

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z min. let

-142

-137

B.

Cizí zdroje celkem

22

3

B.II.

Dlouhodobé závazky celkem

14

3

B.II.6

Dohadné účty pasivní

14

3

B.III.

Krátkodobé závazky celkem

8

0

869

280

Pasiva celkem
Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2015 (v tisících Kč)
A.Náklady

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Celkem

A.II.

Služby celkem

55

x

x

A.II.8

Ostatní služby

55

x

x

A.V.

Ostatní náklady celkem

13

x

x

A.V.18

Ostatní pokuty a penále

1

x

x

A.V.24

Jiné ostatní náklady

12

x

x

A.VII.

Poskytnuté příspěvky celkem

5

x

x

A.VII.32

Poskytnuté členské příspěvky

5

x

x

Náklady celkem

73

x

x

C.Výsledek hospodaření před zdaněním

-73

x

x

D.Výsledek hospodaření po zdanění

-73

x

x
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
VŠEOBECNÉ INFORMACE

Popis účetní jednotky
Účetní jednotka (neziskový sektor): Nadační fond GSK
Registrace: v nadačním rejstříku vedeného městským soudem v Praze v oddělení N vložka 454
Datum vzniku:
17. 6. 2002
Sídlo:			
Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4
Právní forma:
nadační fond
IČ: 			
267 05 753

HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI A POSLÁNÍ:

Vzdělávání a podpora činnosti různých věkových a zájmových skupin obyvatel, podpora činností
neziskových organizací působících v oblasti vzdělávání, sociální a zdravotní péče, podpora a rozvoj
výzkumu.

STATUTÁRNÍ ORGÁN K ROZVAHOVÉMU DNI:

Správní rada k datu 31. 12. 2015
předseda správní rady: PharmDr. Monika Horníková,
místopředseda správní rady: Prof. MUDR. Vladimír Tesař, DrSc.,
členové správní rady: Ing. Dagmar Wittmayerová, Lenka Břeská
Revizor k datu 31. 12. 2015
Ing. Romana Smolková
Zřizovatel:
GlaxoSmithKline, s.r.o.
IČ: 48114057
Hvězdova 1734/2c
Praha 4
Informace o vkladech do jmění: vklad GSK, s.r.o. 500 tisíc Kč

APLIKACE OBECNÝCH ÚČETNÍCH METOD
Řídí se příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcí vyhláškou
č. 504/2002 Sb. Účtový rozvrh nebyl modifikován oproti běžným zvyklostem. Účetní jednotka
nepoužívá žádné výjimky, odchylky od metod daných výše uvedených postupů účtování. Místo
úschovy účetních podkladů a informací je na adrese: Hvězdova 1734/2c, Praha 4 v sídle Nadačního
fondu GSK.
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ZPŮSOB OCEŇOVÁNÍ A ODPISOVÁNÍ
Způsoby oceňování, které účetní jednotka používala při sestavení účetní závěrky za rok 2015.
Při oceňování majetku a závazků a při účtování o výsledku hospodaření bere účetní jednotka za
základ:
·

veškeré náklady a výnosy, které se vztahují k účetnímu období bez ohledu na datu 		
jejich placení.

·

rizika, ztráty a znehodnocení, které se týkají majetku a závazků a jsou účetní jednotce 		
známy ke dni sestavení účetní závěrky.

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK
Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení
a náklady s pořízením související. Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného
majetku zvyšují jeho pořizovací cenu v případě, že se jedná o technické zhodnocení definované
v zákoně o dani z příjmů. Běžné opravy a údržba se účtují do nákladů. Dlouhodobý nehmotný
majetek do 60 tisíc Kč se nevykazuje v rozvaze a účtuje se při pořízení jednorázově do nákladů.
Majetek pod tuto hodnotu je zahrnut rovnou do nákladů na účtu 518,000 a následně do podrozvahy
na účet 971,000.
Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení
a náklady s pořízením související. Dlouhodobý majetek pořízený vlastní činností se oceňuje na
úrovni vlastních nákladů. Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku
zvyšují jeho pořizovací cenu. V případě, že se jedná o technické zhodnocení definované v zákoně
o dani z příjmů. Běžné opravy a údržba se účtují do nákladů.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek v rozmezí od 3 tisíc Kč do 40 tisíc Kč se účtuje přes sklad do
nákladů na účtu 501,000 a vykazuje se na pod-rozvahovém účtu 971,000 v pořizovacích cenách.
Ostatní majetek do 3 tisíc Kč se nevykazuje v rozvaze a účtuje se při pořízení jednorázově do
nákladů.
Zásoby - nejsou
Nedokončená výroba a výroba - není
Zboží na skladě - není
Nevyfakturované dodávky - nejsou
Pohledávky se účtují v nominální hodnotě, respektive v ceně pořizovací. Pochybné pohledávky se
snižují pomocí opravných položek, účtovaných na vrub nákladů, na svou realizační hodnotu.
Vlastní kapitál – vlastní jmění NF GSK (viz inventura vlastního jmění). Účetní jednotka není povinna
vytvářet rezervní fond.
Závazky jsou vykázány v nominální hodnotě. Za krátkodobé závazky a úvěry se ve výkaznictví
považuje i část dlouhodobých položek, která je splatná do jednoho roku od data účetní závěrky.
Závazky k 31. 12. 2015 činí 0,- Kč.
Finanční nájem - není
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Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny - reprodukční pořizovací cena odpovídá
kvalifikovanému ocenění příslušného majetku v daném čase. V roce 2015 nebyly reprodukční ceny
použity.
Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování proti předcházejícímu
účetnímu období (viz. § 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví) vyčíslení změn - účetní jednotka
nerealizovala žádné změny ve způsobu oceňování.
Informace o odchylkách od metod podle § 7 odstavec 5 zákona o účetnictví s uvedením vlivu na
majetek a závazky, na finanční situace a výsledek hospodaření - účetní jednotka nerealizuje žádné
odchylky.
Způsob stanovení oprávek, opravných položek - opravné položky a oprávky vytvářené na vrub
nákladů (bez členění na daňově a nedaňové):
Dlouhodobý majetek – opravné položky se nevytvářejí. Výše oprávek vychází z odpisového plánu.
Finanční investice – opravné položky se nevytvářejí. Zásoby – nejsou. Pohledávky – opravné
položky se nevytvářejí.
Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu - účetní jednotka neúčtuje
v cizí měně.
Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků, které se v souladu se zákonem oceňují
reálnou hodnotou; popis použitého oceňovacího modelu.

ÚČETNÍ JEDNOTKA:
·

nestanovuje reálnou hodnotu u majetku a závazků

·

nemá podíly s rozhodující účastí nebo podstatným vlivem na jiném subjektu

·

nevlastní žádné deriváty

·

žádný majetek a ani závazky nejsou zajištěny deriváty

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K VÝKAZŮM
Významné události po datu účetní závěrky, rozdíl mezi účetní a tržní cenou, srovnatelnost období a
členské poplatky - významné události po datu účetní závěrky nebyly, minulé období je srovnatelné
s výhradou povinných změn ve výkazech, členské poplatky nejsou.
Přehled o majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví – účetní
jednotka nemá takový majetek.
Významné položky výkazů a informace - nejsou.
Název a sídlo jiného subjektu, v nichž má účetní jednotka přímo nebo nepřímo podíl - není.
Cenné papíry - počet a jmenovitá hodnota, nebo nemají-li jmenovitou hodnotu, ocenění v
účetnictví a v účetních výkazech, akcií nebo i podílů upsaných během účetního období s omezením
schváleného vlastního kapitálu, aniž by to bylo v rozporu s ustanoveními o jeho výši podle zvláštních
právních předpisů – účetní jednotka nevlastní cenné papíry.

18

Cenné papíry – rozdělení na třídy a druhy – účetní jednotka nevlastní cenné papíry.
Existence majetkových cenných papírů, vyměnitelných a prioritních dluhopisů nebo podobných
cenných papírů nebo práv, s udáním jejich počtu a rozsahu práv, která propůjčují - účetní jednotka
neemitovala žádné cenné papíry.
Částky dlužných cenných papírů, které vznikly v daném účetním období a u kterých zbytková
doba splatnosti k rozvahovému dni přesahuje pět let, jakož i o výši všech dluhů účetních jednotek,
krytých plnohodnotnou zárukou, danou touto účetní jednotkou, s uvedením povahy a formy
záruky; tyto informace se uvádějí odděleně pro položku každého věřitele podle struktury rozvahy
(bilance) - účetní jednotka neemitovala žádné cenné papíry.
Celková výše finančních nebo jiných závazků, které nejsou obsaženy v rozvaze (bilanci) – jedná
se například i o záruky a jištění poskytnuté třetím osobám - účetní jednotka nemá žádné finanční
závazky.
Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činnosti, v případě, že se tyto činnosti
od sebe značnou měrou liší, nebo pokud to vyžaduje zvláštní právní předpis – účetní jednotka
nerozlišovala v roce 2015 činnosti, účtovala pouze o správních N, hospodářskou činnost NF GSK
nevyvíjí.
Rozsah, ve kterém byl výpočet zisku nebo ztráty ovlivněn způsoby oceňování v průběhu účetního
období nebo bezprostředně předcházejícího účetního období; pokud takové ocenění má
závažný vliv na budoucí daňovou povinnost, je nutno o tom uvést podrobnosti – účetní jednotka
nerealizovala žádné významné skutečnosti ovlivňující tento bod.
Způsob zjištění základu daně z příjmů, použitých daňových úlev a způsob užití prostředků v
běžném účetním období, získaných z daňových úlev v předcházejících zdaňovacích obdobích, v
členění za jednotlivá zdaňovací období podle požadavku zvláštních právních předpisů.

ROZHODUJÍCÍ POLOŽKY:
Rok 2013
Ztráta/zisk

Rok 2014

Rok 2015

-3

5

-73

Nezdanitelný výnos

100

100

0

Nedaňové náklady

103

94

73

Úleva pro NNO

0

0

0

Sazba daně

19

19

19

Výsledná daň

0

0

0

Daňový náklad

0

0

0

Informace o rozdílech mezi daňovou povinností připadající na běžné nebo minulé účetní období
a již zaplacenou daní v těchto účetních obdobích jen v případě, že je tento rozdíl významný; tato
informace se uvede, jen není-li tento rozdíl v celkové výši obsažen v příslušné položce v rozvaze
(bilanci) - účetní jednotka netvoří rezervy na daň z příjmů. Doplatky daní k datu podání daňového
přiznání nebyly.
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Informace o každé významné položce, zejména skupině položek z rozvahy (bilance) nebo výkazu
zisku a ztráty, u kterých je uvedení podstatné pro hodnocení finanční a majetkové situace a
výsledku hospodaření účetní jednotky a pro analýzu výkazů, pokud tyto informace nevyplývají
přímo ani nepřímo z rozvahy (bilance) a výkazu zisku a ztráty; u významných položek aktiv se
uvedou též jejich přírůstky a úbytky a zvlášť o významných položkách, které jsou ve výkazech
zahrnuty nebo kompenzovány s jinými položkami a ve výkazech nejsou samostatně vykázány,
například rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů včetně úrokových sazeb a popis zajištění úvěrů,
poskytnuté dotace na provozní účely nebo na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku, s uvedením výše dotací a jejich zdrojů - účetní jednotka nemá žádné takové významné
položky.
Přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů, jedná-li se o významné
položky, nebo pokud to vyžaduje zvláštní právní předpis - účetní jednotka neobdržela v roce 2015
žádné finanční dary. Evidence nadačních příspěvků je vedena v rozvaze ve Fondu grantového
řízení (911 - Fondy). Stav Fondu k 1. 1. 2015 činil 602 tisíc Kč. V roce 2015 bylo vyplaceno celkem
498,5 tisíc Kč nadačních příspěvků. Stav Fondu k 31. 12. 2015 činí 103,6 tisíc Kč.

PŘEHLED PŘIJATÝCH DARŮ
V roce 2015 nepřijal Nadační fond GSK žádný dar.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem spolupracovníkům, kteří nás v roce 2015 podporovali a pomáhali nám svými
znalostmi, časem a enegií naplňovat poslání Nadačního fondu GSK.
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KONTAKTY
Sídlo: Nadační fond GSK,Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4
E-mail: nadacnifondgsk@gsk.com
Web: www.nadacnifondgsk.cz
IČO: 267 05 753
DIČ: CZ267 05 753
Bankovní účet: 0204023018/2600

Nadační fond GSK, Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4
IČO: 267 05 753, zapsaný v nadačním rejstříku

vedením Městským soudem v Praze v oddíle N, vložka 454

