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Finanční zpráva :   
 
Informace  o  použitých  účetních  metodách,  obecných  účetních  zásadách  a  způsobech
oceňování :

Účetní jednotka Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského účtuje v  soustavě
podvojného účetnictví podle:

 zákona 563/1991 o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 vyhlášky 504/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů,  kterou se provádějí některá ustanovení

zákona č.  563/1991 Sb.,  o účetnictví,  ve znění  pozdějších předpisů,  pro účetní  jednotky  u
kterých  hlavním předmětem činnosti není podnikání,

 českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky 504/2002 Sb., ve
znění  pozdějších  předpisů  pro účetní  jednotky,  u  kterých hlavním předmětem činnosti  není
podnikání.

Účetnictví nadace  v roce 2016 ( od 1.1. do 31.12.2016)  bylo vedeno  prostřednictvím výpočetní
techniky a software firmy WINDUO.

Způsob ocenění :
Zásoby zboží  jsou oceněny ve skutečných pořizovacích nákladech.
      
Nadační jmění ve výši 560 000,- Kč je tvořeno   nemovitým objektem poutní kaple Panny Marie
Bolestné ve Znojmě - Popicích,  parc. č. 786, 1016/2, 1016/3, LV  č. 239 katastru nemovitostí u KÚ
ve Znojmě, v  hodnotě  510 000,- Kč.  Na termínovaném  vkladovém  účtu  u  ČSOB  pobočka
Znojmo má nadace uloženo 50 000,- Kč. 
Součástí rozvahové položky  jmění je i zpevněná plocha kolem kaple a studna, které byly oceněny
na 46 030,- Kč. Tento majetek je zaúčtován na účtu rezervního fondu. 

Evidované  daňové  nedoplatky,  závazky ani  pohledávky po lhůtě  splatnosti účetní  jednotka
nemá.

Hospodaření Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského v r. 2016:

Příjmy  za rok 2016   činily  celkem                36 060,59  Kč

Náklady na správu nadace byly nulové. 
( limit dle statutu činí 7 % příjmů) 

Přijaté příspěvky a dary  od právnických osob  za rok 2016  činily celkem  25 000,00 Kč.
Jednalo se o příspěvek z rozpočtu Města Znojma.   
Dotace a příspěvky ze státního rozpočtu ani z Fondů EU nadace v r. 2016  neobdržela. 

Přijaté příspěvky a dary  od fyzických osob  za rok 2016  činily celkem   11 040,00  Kč.

Zaúčtované náklady roku 2016  činily       74 721,00 Kč
                                                                     



Zaúčtované výnosy roku  2016   činily        36 060,59 Kč
          
                                                                  
Výsledkem  hospodaření  nadace v roce 2016 byla ztráta ve výši -38 660,41  Kč. 

Výsledek hospodaření  r. 2015,  ztráta ve výši  -44 509,41  Kč,  byl  rozhodnutím správní rady
nadace  převeden    na účet 932 – Nerozdělený zisk minulých let. 



Zpráva o činnosti nadace v     roce  2016

Rok 2016 byl věnován intenzivní práci na dokončení expozice církevních památek znojemského
regionu v kapli  sv.  Václava.   Na 26 výstavních panelech jsou představeny významné sakrální
stavby ze Znojma a okolí a tradiční místní poutní cesty.  Expozice byla do kaple umístěna ve  IV./IV.
2016.  Současně byl  na průčelí  kaple,  vedle vstupních dveří,  instalován informační  poutač.   Ke
zlepšení světelných podmínek bylo do kaple doplněno nové silnější nástropní osvětlení. 
Aktivity nadace byly  v průběhu roku koordinovány na čtyřech schůzích členů správní rady nadace
se  zřizovatelem  P.  Jindřichem  Bartošem.  Pokračovala  rovněž  oboustranně  přínosná  spolupráce
s MÚ  Znojmo  a  odborné  operativní  konzultace  s pracovníky  Národního  památkového  ústavu
v Brně. 
Nadace  pro  obnovu  církevních  památek  děkanství  znojemského  děkuje  dárcům  a
sponzorům za jejich příspěvky a dary. Děkujeme také všem, kteří nám pomáhají realizovat
naše  záměry,  především   PhDr.  Janu  Kozdasovi  a  auditorce  Ing.  Miladě  Dandové.  Za
aktualizaci a  správu webových stránek děkujeme Mgr. Tomáši Jurmanovi. 

Ve Znojmě, dne 27.6.2017                                                               

                                                                                                                       Petr Lazárek
                                                                                                                 předseda správní rady   
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