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Nadační fond „Moderní léčba arytmií“

(dále jen „nadační fond“) v roce 2002

pokračoval v rozvoji své činnosti plně v souladu

se svým posláním vyplývajícím ze Statutu.

Respektoval své zákonné povinnosti v oblasti

účetnictví a ve vztahu k Finančnímu úřadu pro

Prahu 4, především ve věci dodržování

požadavků na dokladování a evidenci peněžních

i nepeněžních darů věnovaných nadačnímu

fondu, což dokladoval v přiznání k dani darovací.

Nadační fond se na základě rozhodnutí správní

rady opětovně podrobil auditu svého

hospodaření. Rovněž ostatní povinnosti

vyplývající z Obchodního zákoníku a zákona

upravujícího činnost nadací a nadačních fondů

byly beze zbytku plněny.

I. Úvod
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II. Činnost správní rady

Správní rada nadačního fondu pracovala

v souladu se Statutem nadačního fondu. V roce

2002 se sešla celkem na čtyřech zasedáních -

30. 4., 20. 8., 29. 8. a 17. 12. Řešila na nich

aktuální otázky, spojené s řádným fungováním

nadačního fondu, rozhodovala o způsobu použití

finančních prostředků a o zajištění úkolů

vyplývajících z poslání nadačního fondu. Správní

rada průběžně sledovala vývoj hospodaření

fondu a nakládání s jeho majetkem. Plnila své

povinnosti dané zákonem a projednala zprávy

o hospodaření a zprávu auditora. Ze všech

zasedání byly pořizovány písemné zápisy. V roce

2002 zabezpečila správní rada i nadále vedení

podvojného účetnictví. Členové správní rady se

podíleli na její činnosti v roce 2002 odpovědně

dle svých časových možností.

Nejvýznamnější akcí, na které se nadační fond

v roce 2002 podílel, byl 5. ročník workshopu

o katetrizačních ablacích („5th Prague Workshop

on Catheter Ablation“), který se konal v IKEM

Praha ve dnech 25. - 26. 3. 2002. Finanční

podpora této významné a v Evropě již uznávané

akce dosáhla částky 1,079 mil. Kč. Akce se

zúčastnilo téměř 200 odborníků, z toho 115 ze

zahraničí (z 22 zemí). Hlavními tématy byly

cílená katetrizační ablační léčba flutteru síní

a komorových tachykardií po infarktu myokardu,

což jsou časté arytmie, představující významný

problém současné kardiologie. Byly zde

podrobně probrány, diskutovány a detailně

demonstrovány hlavní současné způsoby

katetrizační léčby daných poruch srdečního

rytmu. Akce měla mezi účastníky velký ohlas

a dostalo se jí uznání i v kardiologickém

časopisu Cor et Vasa. Pro pořadatele této akce

je tato velmi příznivá odezva zavazující a dá se

bez nadsázky shrnout, že pražský workshop

o katetrizačních ablacích se stal již tradiční

úspěšnou výukovou odbornou akcí, která

přispívá významnou měrou k rozvoji této

moderní léčby poruch srdečního rytmu v zemích

střední, východní i severní Evropy. V závěru roku

2002 - podobně jako v letech předchozích - se

proto plně rozeběhla příprava příštího,

t.j. 6. workshopu a předpokládá se pokračování

finanční podpory ze strany nadačního fondu.

Další významnou odbornou akcí, kterou

nadační fond financoval v roce 2002, byla akce

„Cardiac Pacing: The Past and the Future“, která

se také konala 25. 10. 2002 v IKEM Praha. Toto

sympozium bylo uspořádáno u příležitosti

40. výročí první implantace kardiostimulátoru

na území našeho státu. Shrnulo fascinující

historii, technologický pokrok, současný stav

i další perspektivy trvalé kardiostimulace v léčbě

pomalých srdečních arytmií i v nových

indikačních oblastech včetně nejnovější léčby

srdečního selhávání. Akce se zúčastnilo 108

specialistů, z toho 27 ze zahraničí. Díky finanční

podpoře nadačního fondu, která činila 242 tis. Kč,

se podařilo zajistit účast několika nejpřednějších

evropských specialistů v oblasti trvalé

kardiostimulace, kteří svými přehledovými

přednáškami přispěli k vysoké odborné úrovni

této akce. Prezentace trendů rozvoje této léčby

potvrdila, že Česká republika se v dané oblasti

léčby srdečních arytmií řadí k evropské špičce.

Organizace a zajištění zmíněného sympozia byly

rovněž velmi kladně hodnoceny v oficiálním

časopisu České kardiologické společnosti.

Podpora obdobných akcí, kde se setkávají lékaři

i technici prakticky ze všech našich

III. Aktivity a hospodaření nadačního fondu
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implantačních center, nepochybně přispívá

k udržování a dalšímu zvyšování úrovně tohoto

odvětví kardiologie.

Hospodaření nadačního fondu se vyvíjelo

i v roce 2002 úspěšně. Veškeré finanční

prostředky, se kterými nadační fond hospodařil,

byly používány v průběhu roku 2002 v souladu

s předmětem činnosti nadačního fondu.

Jednotlivé sponzorské dary jsou řádně evidovány

v účetnictví a byly poskytovány na základě

darovacích smluv. Přijaté dary a příspěvky činily

více než 2 mil. Kč. Mezi největší dárce patřily

v hodnoceném období společnosti GUIDANT

s částkou 1.600.500,- Kč, STIMCARE se

110.000,- Kč a BIOTRONIK, který přispěl částkou

100.000,- Kč. Z fyzických osob darovali fondu

nejvyšší částky MUDr. Jan Schöttner 20.000,- Kč

a pan Miroslav Michálek 10.000,- Kč.

I u ostatních dárců se v převážné míře jednalo

o finanční dary. Výjimku tvořil věcný dar od

společnosti STIMCARE, kterým byl z části

nábytek. Přehled sponzorských darů tvoří přílohu

této zprávy.

Hospodářský výsledek nadačního fondu za rok

2002 dosáhl částky 895.131,41 Kč. Úhrn aktiv

činil k 31. 12. 2002 částku ve výši

4.386.388,15 Kč. Nadační fond se snaží získat

náhradu škody v úplném rozsahu ve výši

42.900,- Kč. Přehled o hospodaření nadačního

fondu a jeho majetku je obsažen ve Zprávě

auditora, která tvoří samostatnou přílohu této

zprávy. Lékařské přístroje ve vlastnictví fondu

jsou na základě smlouvy o výpůjčce zapůjčeny

Kardiologické klinice IKEM. Celková bilance

hospodaření nadačního fondu v roce 2002

potvrzuje odpovědný přístup k hospodaření se

získanými finančními prostředky a jejich

efektivní využití.

Kromě výrazné finanční podpory výše

uvedeného workshopu a sympozia se nadační

fond podílel na finančním zajištění řady dalších

aktivit či nákupu přístrojů napomáhajících rozvoji

problematiky léčby závažných poruch srdečního

rytmu. Na nákup přístrojů byla vynaložena

částka takřka 750.000,- Kč, přičemž největší

položku ve výši 400.000,- Kč představoval

nákup defibrilátoru Zoll s možností bifázického

výboje pro ambulanci koronární jednotky Kliniky

kardiologie. Další nejvyšší výdaj (136.000,- Kč)

byl za nákup moderního polohovacího lůžka pro

Antiarytmické oddělení a za nákup 4 nahrávačů

(á 47.200,- Kč) pro dlouhodobější ambulantní

monitorování ekg (King of Hearts, Instromedics)

a nákup 2 monitorů (á 12.000,- Kč) pro

elektrofyziologický komplet na jednom

z katetrizačních sálů Kliniky kardiologie IKEM.

Nadační fond nezůstal lhostejný ani k těm,

kteří byli postiženi katastrofálními záplavami

v srpnu 2002. Mimořádné zasedání správní rady

operativně rozhodlo o příspěvku ve výši

100.000,- Kč na konto „SOS povodně“ s tím,

že tato částka byla směrována k zajištění

potřebného zdravotnického materiálu. Pro těžce

poškozenou nemocnici v Kralupech nad Vltavou

byl zakoupen EKG přístroj pro základní

kardiologickou diagnostiku včetně poruch

srdečního rytmu. Toto solidární gesto a rychlost

realizace zajištění potřebného přístroje byly

velmi kladně oceněny vedením postižené

nemocnice. 

Správní rada v rámci své působnosti též

rozhodla o vyplacení odměn pracovnicím

Kliniky kardiologie IKEM za vedení celostátních

registrů - zejména registru implantabilních

kardioverterů-defibrilátorů a registru

katetrizačních ablací a též za systematickou

spolupráci při vytváření celostátního registru

kardiostimulátorů. Další odměny pracovníkům

Kliniky kardiologie IKEM byly uděleny

za přípravu a zajištění workshopu

o katetrizačních ablacích. Náklady

za auditorské práce činily 25.000,- Kč. 
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IV. Význam činnosti a příspěvku nadačního

fondu pro Kliniku kardiologie IKEM

Činnost nadačního fondu se pozitivně projevila

v dalším zkvalitňování podmínek pro práci

Antiarytmického oddělení Kliniky kardiologie

IKEM a přispěla k dalšímu zlepšování péče

o pacienty. Jak vyplývá již z výše uvedeného,

podařilo se nakoupit další důležité moderní

přístroje pro diagnostiku a léčbu poruch

srdečního rytmu. Nákupem potřebného nábytku

se zlepšily podmínky pro pacienty i personál na

daném pracovišti.

Výraznou finanční podporou odborných

edukačních akcí, zaměřených na srdeční

arytmie, nadační fond zřetelně přispívá

k propagaci a rozvíjení nových léčebných

postupů v dané oblasti kardiologie nejen v České

republice, ale též v okolních evropských státech,

především v zemích východní Evropy. Realizace

těchto akcí s sebou nese i propagaci Kliniky

kardiologie IKEM a uvedené aktivity nepochybně

přispívají k udržení jejího prestižního postavení

v rámci ČR i v měřítku mezinárodním. Nadační

fond finančně podporoval též účast mladých

lékařů, sester a laborantek na domácích

odborných akcích, zaměřených na srdeční

arytmie. 

Závěrem lze oprávněně konstatovat, že

činnost nadačního fondu „Moderní léčba

arytmií“ přispěla významnou měrou k udržení

vedoucí pozice Antiarytmického oddělení

Kliniky kardiologie IKEM v oblasti

nefarmakologických postupů u závažných

poruch srdečního rytmu, přičemž v některých

směrech zatím v České republice zůstává

jediným pracovištěm, které zajišťuje určitou

vysoce specializovanou léčbu některých

komplexních typů arytmií. Jak je již uvedeno

výše, samotné pracoviště též přispívá významně

a nezištně k arytmologické edukaci lékařů

z ostatních kardiologických center nejen České

republiky, ale i dalších zemí střední a východní

Evropy. Finanční a materiální podpora vybraných

aktivit Antiarytmického oddělení Kliniky

kardiologie IKEM tedy nepochybně slouží

dalšímu rozvoji medicínského řešení

problematiky srdečních arytmií, což je plně

v souladu s posláním nadačního fondu.
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Správní rada nadačního fondu bude i v roce 2003 důsledně usilovat

o naplňování Statutu fondu a cílů v něm stanovených. Bude pokračovat

v efektivním využívání finančních prostředků a pokusí se oslovit další

potenciální dárce aktivní prezentací svých aktivit. Správní rada rovněž zváží

případné členství v nově vznikající asociaci nadací a nadačních fondů, které

by mohlo přispět k posílení prestiže nadačního fondu a mohlo by pomoci

v hledání případných dalších zdrojů pro intenzivnější rozvoj jeho aktivit.

Jedním z konkrétních drobných úkolů v roce 2003 bude inovace

propagačního materiálu nadačního fondu. Dlouhodobější a trvající úkoly

zahrnují zdokonalení řízení fondu, zvýšení operativnosti určitých rozhodování

směřujících k podpoře řešení některých organizačních úkolů v rámci Kliniky

kardiologie IKEM, získávání potřebných kontaktů pro činnost nadačního

fondu a posílení finančních zdrojů pro činnost fondu. Systematické úsilí,

zaměřené na tyto vyjmenované body, bude hlavním strategickým cílem ke

zvýšení akceschopnosti a respektu nadačního fondu „Moderní léčba

arytmií“. Jeho úspěšná činnost je jednou z podmínek pro udržení špičkové

úrovně medicínské péče na Antiarytmickém oddělení Kliniky kardiologie

IKEM a tím nepřímo též pro další zvyšování úrovně daného odvětví

kardiologie a kardiochirurgie v našem státě. 

V Praze dne 30. dubna 2003

MUDr. Jan Bytešník, CSc.

předseda Správní rady Nadačního fondu

Moderní léčba arytmií

Celkově příznivé výsledky hospodaření za rok 2002 potvrzuje zpráva

auditora, společnosti AUDIT SERVIS, spol. s r.o., která provedla v souladu

se zákonem audit hospodaření nadačního fondu. Auditor ověřil veškeré

účetní záznamy a správnost účetních postupů. Přezkoušel v celém rozsahu

účetní závěrku a namátkově zúčtované účetní doklady. Auditor prověřil

vnitřní kontrolní systém nadačního fondu a konstatoval, že jeho účinnost

je plně vyhovující. Potvrdil správnost vedeného účetnictví a skutečnost,

že výše výdajů na správu nadačního fondu v daném období byla výrazně

nižší než povolených 10 % z hodnoty aktiv k 31. 12. 2002.

Výrok auditora je bez výhrad.

V. Úkoly roku 2003 VI. Audit hospodaření nadačního fondu

V Ý R O K  A U D I T O R A :
Odpovědností auditora je vyjádřit názor na účetní závěrku jako celek na základě

jejího ověření. Povinností auditora bylo získat všechny informace, které považoval

za nezbytné pro řádné ověření účetní závěrky. V předložené účetní závěrce jsou

zahrnuty všechny hospodářské operace, na které se v ověřovaném období

vztahovala povinnost jejich zaúčtování.

Účetní závěrka Nadačního fondu Moderní léčba arytmií sestavená
k 31. 12. 2002 tak, jak je přiložena k této zprávě, podává věrný a poctivý
obraz o majetku, finanční situaci a vlastním jmění této účetní jednotky.

V Praze dne 21. března 2003

AUDIT SERVIS, spol. s r.o.

licence KA ČR čís. 10

Ing. Jaroslav Chládek

dekret KA ČR čís. 410
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Finanční zpráva pro výroční zprávu ,,Nadačního fondu Moderní léčba arytmií“

A k t i v a

Stálá aktiva 677

Dlouhodobý nehmotný majetek 47 

Samostatné movité věci 1 423 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 454

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 8 

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 1 255 

Běžná aktiva 3 710

Vratka daně z příjmu 5

Pokladna 39

Bankovní účty 3 666

Aktiva celkem 4 387

P a s i v a

Vlastní zdroje krytí a oběžných aktiv 4 331

Vlastní jmění 3 436 

Účet hospodářských výsledků 895

Cizí zdroje 56

Pasiva celkem 4 387

Rozvaha ke dni 31. 12. 2002 (v tis. Kč)

V ý n o s y

Přijaté úroky 71 410,79

Přijaté příspěvky 2 052 073,10

Jiné ostatní výnosy 0,62

Výnosy celkem 2 123 484,51

N á k l a d y

Spotřeba materiálu + nákup drobného dlouhodobého
hmotného majetku 98 404,80

Opravy a udržování 14 474,20

Ostatní služby 653 735,30

Mzdové náklady 21 825,00

Kurzovní ztráty 145 285,83

Dary 100 000,20

Jiné ostatní náklady 3 335,77

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 195 929,00

Náklady celkem 1 232 990,10

Hospodářské výsledky - zisk +890 494,41

Vratka daně z příjmu +4 637,00

Výsledek po zdanění +895 131,41

Komentář hospodářských výsledků:
Zisk za rok 2002 ve výši 895 131,41 Kč je ponechán v nerozděleném zisku
účetní jednotky.

Výkaz zisku a ztrát (v Kč)
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Nadační fond Moderní léčba Arytmií

Klinika kardiologie IKEM

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

Česká republika

Tel.: +420 241 722 011

Fax: +420 241 728 225

E-mail: mame@medicon.cz

jalm@medicon.czIČ: 63830311

Číslo účtu:

75825349/0800 (Kč)

40280276348243/0800 (USD)


