Český národní registr dárců dřeně, o.p.s.
Výroční zpráva za rok 2000
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1. Obecné údaje o společnosti
Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. (dále jen "společnost" nebo "ČNRDD") je společností
založenou za účelem poskytování obecně prospěšných činností v oblasti organizace a vyhledávání dárců
kostní dřeně. Společnost rovněž provozuje doplňkovou činnost s úmyslem zvýšení využití majetku
společnosti a pracovního potenciálu.
Společnost je zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského obchodního soudu v
Plzni, v oddílu O , vložka č. 7, den zápisu 31. 12. 1998.

Název společnosti: Český národní registr dárců dřeně, o.p.s.
Sídlo společnosti: alej Svobody 80
IČO: 25228561

2. Zpráva o činnosti v roce 2000
2.1 Hlavní činnost
Hlavní činnost společnosti se v roce 2000 odvíjela ve třech základních oblastech.
1.
Osvěta a nábor nových dobrovolných dárců dřeně a jejich zařazení do registru po
získání informovaného souhlasu a vyšetření HLA transplantačních znaků.

Statistika roku 2000

Počet dárců zařazených do registru v roce 2000
podle dárcovských center

Vývoj

databáze

ČNRDD
Vytváření registru dárců kostní dřeně a veškeré operace v něm zajiš»ovala do roku 1998
Nadace pro transplantaci kostní dřeně, od roku 1999 přebírá tuto činnost ČNRDD, o.p.s. (data
různých společností jsou odlišena změnou barvy).
2.
Vyhledávání vhodného dárce v databázi ČNRDD pro konkrétní nemocné a provádění
HLA vyšetření transplantačních znaků předběžně shodných dárců dle požadavků
transplantačních center

Statistika roku 2000
3.
Organizace odběru krvetvorných buněk, vlastní odběr a transport krvetvorných buněk
do transplantačního centra

Statistika roku 2000

Počty odběrů v letech 1995 - 2000
Přechod odběrů kostní dřeně z Nadace pro transplantaci kostní dřeně pod ČNRDD je opět
graficky vyznačen změnou barvy.

2.2 Doplňková činnost
V průběhu roku 2000 probíhala analýza možných rentabilních doplňkových činností, které
by byly zárukou dostatečných příjmů k pokrytí především správních nákladů společnosti a které
by současně vhodně doplnily odbornou zdravotní činnost.
V roce 2000 byly zachovány pouze ty doplňkové činnosti, které se v minulosti osvědčily:
o V termínu 16.6. až 22.6. 2000 byl uspořádán letní filmový festival v přírodním
amfiteátru v Plzni na Lochotíně. Akci navštívilo 1 749 platících diváků, tržby činily
131 175,-- Kč při nákladech 134 199,--.Kč. Negativní hospodářský výsledek akce byl
výrazně ovlivněn nepřízní počasí.

o ČNRDD opět zajistil výrobu a prodej nástěnných kalendářů, pro rok 2001 ve třech
typech. Celkem bylo prodáno 3 209 kalendářů s tržbou 422 355,-- Kč při nákladech
ve výši 289 427,-- Kč. Zisk z akce činil 132 928,-- Kč.
o Prodej cizojazyčných křížovek byl v roce 2000 tlumen z titulu průzkumu trhu a
přípravy propagace pro rok 2001. Bylo prodáno 1 104 ks křížovek při celkové tržbě
25 440,- Kč a nákladech 11 150,-- Kč. Zisk z akce dosáhl výše 14 290,-- Kč.

3. Finanční zpráva
V roce 2000 vytvořila společnost čistý zisk ve výši 5 637 tisíc Kč, při celkových nákladech 18 037 tisíc
Kč a celkových výnosech 23 674 tisíc Kč. Popis tvorby hospodářského výsledku a majetkové a finanční
struktury společnosti k 31. 12. 2000 je uveden ve výkazech finančního účetnictví společnosti.

3.1 Účetní výkazy
Stav konkrétních forem majetku a strukturu zdrojů jeho financování ve společnosti k 31.12.200 a
tvorbu hospodářského výsledku v roce 2000 zachycují účetní výkazy rozvaha a výkaz zisků a ztrát, které
spolu s přílohou k účetní závěrce tvoří přílohu k této výroční zprávě.

3.2 Komentář k účetním výkazům
Výkaz zisků a ztrát
Hlavní činností společnosti bylo vytvořeno 7 453 tisíc Kč zisku při celkových výnosech 22 697 tisíc Kč
a nákladech 15 224 tisíc Kč. Na výnosech hlavní činnosti se podílely především úhrady od zdravotních
pojiš»oven ve výši 2 764 tisíc Kč, tržby za provedené služby pro zahraničí ve výši 13 254 tisíc Kč a
poskytnuté provozní dotace Nadací pro transplantace kostní dřeně ve výši 6 500 tisíc Kč. Ostatní výnosy
neměly s výjimkou kurzových zisků (135 tisíc Kč) podstatný vliv na tvorbu hospodářského výsledku hlavní
činnosti. Největší nákladové položky hlavní činnosti představovaly: spotřeba zdravotnického materiálu ve
výši 4 744 tisíc Kč, ostatní služby ve výši 6 716 tisíc Kč (z toho vyšetření dárců 2 759 tisíc Kč, služby ze
zahraničí 2 745 tisíc Kč, ostatní služby hlavní činnosti 595 tisíc Kč), odpisy ve výši 1 519 tisíc Kč, cestovné
ve výši 694 tisíc Kč (z toho dárci 572 tisíc Kč), mzdy ve výši 940 tisíc Kč, kurzové ztráty ve výši 380 tisíc Kč.
Ostatní nákladové položky neměly výrazný vliv na tvorbu hospodářského výsledku hlavní činnosti.
Doplňková činnost za rok 2000 vykázala ztrátu ve výši 287 tisíc Kč při celkových výnosech 777 tisíc
Kč a celkových nákladech 1 064 tisíc Kč. Ztrátovost doplňkové činnosti byla způsobena dopadem
nerentabilních činností roku 1999 do roku následujícího a byly doprovázeny odpisem nedobytné
pohledávky ve výši 106 tisíc a ztrátovým odprodejem zásob zboží v pořizovací hodnotě 406 tisíc Kč.
Správa společnosti si vyžádala celkové náklady ve výši 1 727 tisíc Kč, z toho největší položky
představovaly mzdy (650 tisíc Kč), zákonné pojištění (228 tisíc Kč), ostatní služby (540 tisíc Kč), spotřeba
materiálu (145 tisíc Kč) a odpisy (123 tisíc Kč). Výnosem správy byla tržba z prodeje auta (47 tisíc Kč) a
pojistné plnění od pojiš»ovny (146 tisíc Kč).
Rozvaha
Majetková struktura se v roce 2000 výrazně změnila ve prospěch oběžných aktiv v důsledku růstu
tvorby peněžních prostředků z hlavní činnosti a růstu objemu obchodních pohledávek. Současně došlo k
růstu bilanční sumy (meziroční růst dosáhl 107,6 %). Objem fixních aktiv se mírně snížil v důsledku rychlejší
amortizace ve srovnání s obnovou majetku.
Finanční struktura společnosti vykazuje za rok 2000 výrazné zvýšení vlastního kapitálu především v
důsledku ziskového hospodaření a navýšením fondu základního jmění (716 tisíc Kč peněžní dary, 171 tisíc
Kč nepeněžní dary). Podíl vlastních zdrojů na financování společnosti představuje 83,9 %.

3.3 Přehled o peněžních příjmech a výdajích (výkaz cash flow)
Tvorba a užití peněžních prostředků ve společnosti v roce 2000 spolu s počátečním a konečným
stavem peněžních prostředků je zachycena ve výkazu cash flow, který je součástí přílohy této výroční
zprávy.

3.4 Vývoj a konečný stav fondů společnosti
V průběhu roku 2000 došlo ke zvýšení rezervního fondu společnosti z nuly na 1 839 tisíc Kč v
důsledku vypořádání hospodářského výsledku za rok1999 (převod hospodářského výsledku ve
schvalovacím řízení z účtu 931 ve prospěch účtu 911 - Fond rezervní). V daném roce rovněž došlo k
navýšení Fondu základního jmění v důsledku přijatých peněžních darů ve výši 716 tisíc Kč a nepeněžních
darů ve výši 172 tisíc Kč.

4. Výrok auditora
Výrok auditora je přílohou k této výroční zprávě.

5. Poděkování sponzorům a partnerům ČNRDD, o.p.s.
V roce 2000 se rozšířily řady těch, kteří mohou a chtějí pomoci při rozvoji programu dobrovolných
dárců kostní dřeně a transplantací kostní dřeně. Dovolte, abychom jmenovitě uvedli alespoň některé z
těchto osob a firem a současně jim vyslovili upřímné poděkování za příspěvky pro rozvoj našeho programu.
Děkujeme.

Nadace Komerční banky, a.s. JISTOTA

300 000,-- Kč

Ing. Jan Kasal, Ing. Jan Foltýn, odpovědní zástupci 250 000,-- Kč
veřejné finanční sbírky pro Ing. Josefa Luxe
Petr Urban, kreslíř

120 000,-- Kč
(obrázky)

INDES Praha, s.r.o.

109 935,-- Kč
(přístroj)

ČSOB, a.s., pobočka Plzeň

60 000,-- Kč

JUDr. Petr Kotáb

50 000,-- Kč

Advokátní kancelář Altheimer & Grey Praha

30 000,-- Kč

Úřad městského obvodu Plzeň

1 20 000,-- Kč

Městský úřad v Tachově

12 000,-- Kč

Hewlett-Packard, s.r.o.

3 200,-- Kč

Rovněž bychom chtěli poděkovat všem, kteří se rozhodli stát se dobrovolnými dárci kostní dřeně a
umožnili tak založení a dlouhodobou existenci Českého národního registru dárců dřeně. Děkujeme tisícům
spoluobčanů, kteří tento závažný krok učinily s cílem pomoci lidem, kteří se setkali se závažnou chorobou.
Všichni dárci mají jedinečnou šanci zachránit život a zdraví jiného člověka a za to jim co nejupřímněji
děkujeme.
Výroční zpráva byla schválena dne 3. června 2001

JUDr. Anna Outlá
předsedkyně správní rady

Miroslav Kaiser
člen správní rady

Ing. Jiřina Rezková
členka správní rady

