
Příloha účetní závěrky k 31.12.2010 
společnosti  

Fond Sidus, o.p.s. 

 

 

 
Odstavec 1 

 

Firma: Fond Sidus, o.p.s. 

 

Sídlo:  Praha 8 - Libeň, Primátorská 241/40, PSČ 180 00  

 

IČ:      275 91 433 

 

Datum zápisu: 25. srpna 2006 

 

Právní forma: Obecně prospěšná společnost 

 

Druh obecně prospěšných služeb: 

Zvyšování úrovně technologického vybavení pro komplexní diagnostiku a léčbu onkologicky 

nemocných dětí 

Zajišťování činností směřujících k všestrannému zlepšování kvality života onkologicky 

nemocných dětí jak v průběhu léčby, tak i po jejím skončení 

Zajišťování pomoci zdravotně postiženým osobám v procesu léčby a rehabilitace a pomoci ke 

zlepšení kvality jejich běžného života 

Zajištění zlepšení materiálních podmínek školní výuky dlouhodobě hospitalizovaných dětí, 

prováděné ve zdravotních zařízeních 

Zajištění vybavení dětských oddělení zdravotnických zařízení kompenzačními pomůckami  

 

Rozvahový den: 31.12.2010 

 

Okamžik sestavení účetní závěrky: 28.3.2011 

 

Jména a příjmení členů statutárních orgánů: 

Správní rada: 

 

předseda správní rady: 

Stanislav Syrovátka, dat. nar. 13. května 1976 

 

člen správní rady: 

Jiří Dlabal, dat. nar. 3. července 1943 

Jana Bernášková, dat. nar. 21. února 1981 

 

 

Dozorčí rada: 

člen dozorčí rady: 

Dana Syrovátková, dat. nar. 2. února 1953 

Lenka Tomková, dat. nar. 19. června 1981 

Lev Skalský, dat. nar. 15. prosince 1976 



Zakladatel: 

Milan Nemček, dat. nar. 16. ledna 1971 

Ing. Pavel Přikryl, dat. nar. 3. července 1973 

 

Popis změn a dodatků provedených v uplynulém ÚO je uložen v obchodním rejstříku 

(viz.příloha) 

Zápis do rejstříku obecně prospěšných společností dne 25.8.2006 

 

 

Odstavec 2 

Průměrný počet zaměstnanců za ÚO: 3 

Osobní náklady: 868 tis. Kč 

 

Členové řídících orgánů: 0  

Osobní náklady: 0 tis. Kč 

 

Odměny osobám, které jsou statutárním orgánem: 0 Kč 

Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů: 0 Kč 

Výše vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků bývalých členů vyjmenovaných orgánů: 

0 Kč 

 

Odstavec 3 

 

Použité obecné účetní zásady a metody: Účetnictví B 

 

Způsob oceňování: 

V pořizovacích cenách 

 

Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu: 

Dle běžných denních kursů vyhlašovaných ČNB 

 

Odstavec 4 

 

Rozpis položek výkazu zisku a ztrát sestaveného podle přílohy č.3 

 

K vyhlášce 500/2002 Sb.: 

 

Výnosy 

Položka                                                                 částka 

Tržby za prodej zboží                                           1 704 tis. Kč 

Tržby z prodeje služeb                                              36 tis. Kč 

Tržby z prodeje dlouh.maj a mat.                                0 tis Kč 

Jiné ostatní výnosy                                                       7 tis Kč 

 

 

 

 

 

 

 



Náklady 

Položka                                                                 částka 

Náklady vynaložené na prodané zboží                     254 tis. Kč 

Spotřebované nákupy                                               184 tis. Kč 

Služby celkem                                                          598 tis. Kč 

Osobní náklady                                                         868 tis. Kč 

Ostatní náklady celkem                                               77 tis. Kč 

Daně a poplatky                                                             0 tis Kč 

Odpisy                                                                            0 tis Kč 

 

 

 


