Hospodaření Nadace při Gymnáziu Petra Bezruče za rok 2009
Nadace při Gymnáziu Petra Bezruče byla založena v roce 1993 u příležitosti oslav stoletého
výročí založení školy.
Prostředky, s kterými nadace hospodaří, jsou využívány převážně na soutěže, olympiády a
odměny za reprezentaci školy a jako příspěvek sociálně slabším studentům.
Hospodaření nadace v roce 2009 skončilo se ziskem 930,- Kč.
Příjmy představovaly celkem částku 101 141,- Kč. Zdrojem byly:
- finanční dary od právnických osob 25 000,- Kč,
- úroky z termínovaného vkladu 1 624,- Kč,
- úroky z běžného účtu 89,- Kč,
- příjem z plesu 33 440,- Kč,
- převod hospodářského výsledku minulých let 40 988
Výdaje v celkové výši 100 211,- Kč byly poskytnuty na:
- cestovné studentů na soutěže 19 692,- Kč,
- olympiády, soutěže, věcné dary 6 598,- Kč,
- přednášky, koncerty 2 505,- Kč,
- příspěvky na sportovní aktivity a kurzy žáků 3 900,- Kč,
- exkurze žáků do Osvětimi 8 136,-Kč,
- pořízení rýdel do výtvarné výchovy a interaktivní tabule 27 447,-Kč,
- pohoštění „Čaj o páté“ 382,- Kč,
- Scio testy 7 590,- Kč,
- bankovní poplatky 3 793,- Kč,
- poštovné a kolky 10,- Kč,
- organizace školního plesu 7 054,- Kč,
- směrnice, zákony, časopisy 4 724,- Kč
- odměny 6 000,- Kč,
- zpracování daňového přiznání 2 380,- Kč.
Poprvé od založení nadace byly výdaje daleko vyšší než příjmy, protože poskytnutý dar byl
finančně vázán na nákup interaktivní tabule. Bylo nutné převést prostředky hospodářského
výsledku minulých let, aby bylo dosaženo kladného výsledku hospodaření roku 2009.
Na zřízených účtech u Komerční banky má nadace částku 798 665,15 Kč, a to:
- na termínovaném účtu 550 000,- Kč,
- na běžném účtu 248 665,15 Kč.

Peněžní hotovost v pokladně nadace je 1 793,- Kč.
Činnost nadace v r. 2009 zajišťovala správní rada ve složení:
RNDr. Malčík Pavel – předseda
Mgr. Saforek Michal – pokladní
Věra Janecká - účetní
Správní rada nadace
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předseda správní rady nadace

