Nadační fond JANUA JABOK

Výroční zpráva za rok 2020
Název:

Nadační fond Janua Jabok

Sídlo organizace:

Salmovská 1538/8, Praha 2

Identifikační číslo: 45770841
Právní forma:

nadační fond

Statutární orgán:
Předseda:

Anna Voleková

Místopředseda:

Mgr. Marie Ortová

E-mail: nadacnifond@jabok.cz
Datum vzniku: 17. února 1999
Zakladatel (zřizovatel): JABOK – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a
teologická, IČ: 45769621

Cíle Nadačního fondu Janua Jabok – hlavní činnost:
podpora vzdělávací, výchovné a sociální činnosti ve prospěch mládeže a
rizikových skupin obyvatelstva,
podpora studijních aktivit a závěrečných prací v oblasti sociální pedagogiky,
sociální práce, speciální pedagogiky, teologie a pastorace se zaměřením
na jejich praktické využití,
podpora činnosti a rozvoje Jaboku – Vyšší odborné školy sociálně
pedagogické a teologické,
podpora sociálně slabých studujících, a to zejména studujících Jaboku,
podpora rozvoje mezinárodních kontaktů v oblasti sociálních oborů,
pedagogiky, teologie a příbuzných disciplín, a to na rovině studijní i praktické
Vedlejší činnost: pořádání kulturně společenských akcí pro Jabok

Kategorie účetní jednotky: mikro účetní jednotka
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V roce 2020 správní rada Nadačního fondu Janua Jabok pracovala v tomto složení:
Anna Voleková (předsedkyně),
Mgr. Marie Ortová (místopředsedkyně),
Ing. Ivana Adámková (člen),
Ing. Iveta Kaňková (člen),
Mgr. Tereza Najbrtová (člen),
Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D. (člen)
Správní radu Nadačního fondu Janua Jabok v roce 2020 svolávala předsedkyně
ad hoc podle potřeb k posouzení žádostí studentů o sociální příspěvek a k schválení
dalších výdajů (např. na odměny studentům a jejich aktivit).
Členství ve správní radě je čestné, nadační fond nezaměstnával v roce 2020 žádnou
placenou sílu. Práce spojené s vyplácením příspěvků a přípravou agendy pro
zpracování účetnictví jsou vykonávány zdarma. Účetnictví zpracovává účetní firma.

Majetek
Nadační fond Janua Jabok neeviduje dlouhodobý hmotný ani nehmotný majetek.
Organizace eviduje v ostatním dlouhodobém finančním majetku 411.286 ks
podílových listů v české měně v rámci fondu Amundi CR – Sporokonto (číslo a ISIN
fondu: 002/CZ0008475407). Tyto podílové listy jsou vždy ke konci rozvahového dne
přeceňovány na reálnou hodnotu na základě výpisu z registru ke stejnému dni
zaslaného správcovskou investiční společností.

Příjmy
Dary v roce 2020 získal nadační fond od stálých dárců z řad zaměstnanců a od přátel
školy. Celková hodnota darů činila 39.600 Kč. Dary od dvou dárců od každého
přesáhly částku 10.000 Kč. Nadační fond poděkoval Ing. Ludmile Bratské za dar
15.000 Kč.
Mezi další příjmy patří úroky, výnosy z podílových listů, kurzový zisk a z vedlejší
činnosti tržby z prodeje služeb.
Přehled příjmů za rok 2020

Kč

Dary

39.600,00

Úroky po srážkové dani

11,73

Kurzový zisk

1.573,39

Výnosy z podílových listů

3.413,67
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Výnosové úroky

3,16

Hlavní činnost

44.601,95

Tržby z prodeje služeb – vedlejší
činnost

5.600,00

Úhrnem příjmy

50.201,95

Výdaje
Sociální výpomoc studujícím
Žádosti uchazečů o sociální výpomoc schvaluje správní rada nadačního fondu.
Příspěvky jsou vypláceny měsíčně, nebo jednorázově na školné, seznamovací kurz
a lyžařský kurz. V důsledku nekonání plánovaného lyžařského kurzu vrátila jedna
studentka jednorázovou výpomoc v částce 2.000 Kč. Výše pravidelné výpomoci činila
v rozmezí 1.000 Kč až 1.500 Kč a podporovala dvě studentky. Jednorázové
příspěvky byly vyplaceny čtyřem studentkám v rozmezí 1.000 Kč až 3.000 Kč.
Podpora studentce Kristině Crawley v pravidelné a jednorázové podpoře činila
13.000 Kč.
Ocenění za nejlepší písemné práce a angažovanost pro školu
Učitelé hlavních předmětů navrhli odměny za nejlepší ročníkové a seminární práce
sedmi studentkám. Čtyři studentky dostaly veřejnou pochvalu a drobnou sladkost
za dobrý studijní průměr.
Příspěvek na školní aktivity
Nadační fond podporuje konání školních akcí na počátku školního roku a
při Zahradní slavnosti formou zajištění pohoštění. Do vedlejší činnosti, na které se
nadační fond podílel, patří společenský večer, kterého se zúčastnili studenti,
absolventi a učitelé s ostatními zaměstnanci školy.
Administrativní náklady
Účetní firmě bylo za zpracování přiznání DPPO vyplaceno 4.235,- Kč, na bankovní
poplatky bylo vynaloženo 2.762,82 Kč.
Přehled výdajů za rok 2020

Kč

Hlavní činnost
Sociální výpomoci studujícím

16.000,00

Jednorázové příspěvky

9.200,00

Ocenění za ročníkové práce a dobrý

5.120,00
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studijní průměr
Školní aktivity

2.349,00

Vyrovnání haléřů

0,50

Bankovní poplatky

2.762,82

Zpracování účetnictví

4.235,00
37.667,32

Výdaje na pořádání společenského
večera - vedlejší činnost

15.750,00

Úhrnem výdaje

53.417,32

Stav finančních prostředků v roce 2020
Stav finančních prostředků
1. 1. 2020

31. 12. 2020

Běžný účet

147.672,88

149.696,90

Devizový účet

47.671,19

48.587,63

Celkem účty

195.344,07

198.284,53

Podílové listy

662.581,75

665.995,42

Peníze v hotovosti

22.322,50

12.753,00

Úhrnem peněžní
prostředky

880.248,32

877.032,95

Vlastní jmění organizace tvoří fond darů na hlavní činnost ve výši 1.932,68 Kč,
ztráta roku 2020 ve výši 5.148,05 Kč a nerozdělený zisk minulých let ve výši
880.248,32 Kč.
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