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MILÍ PŘÁTELÉ NADACE,

— Rokem 2017 jsme uzavřeli 9. rok fungování nadace a tento
rok nás čeká výročí 10 let práce pro seniory. Jsme neuvěřitelně
hrdí na to, že jsme dokázali přestát všechny výzvy a že se
neustále rozvíjíme. Vděčíme za to skvělému týmu kolegů a také
vám, našim partnerům a podporovatelům.

Přivítali jsme spoustu nových partnerů,
několik firemních týmů také přiložilo ruku
k dílu a pomohli s úpravou zahrad domovů pro
seniory nebo vzali klienty na výlet. V říjnu jsme
oslavili Mezinárodní den seniorů společně
s Neoluxorem a s Babičkářstvím. Závěr roku
byl ve znamení kampaně s Penny Marketem,
která upozornila na důležité téma samoty
ve stáří.

V roce 2017 jsme pracovali na rozvoji
našeho projektu Doma bez obav, který
se rozrostl o 2 nová kontaktní místa
v Nemocnici na Homolce a ve Fakultní
nemocnici Královské Vinohrady. Také
jsme rozšířili úvazek naší koordinátorky
dobrovolníků, protože stále přibývá lidí, kteří
chtějí svůj čas věnovat osamělému dědečkovi
nebo babičce a my jim za to moc děkujeme.
Vloni jsme se také stali partnerem filmu
SAMA, ve kterém exceluje Luba Skořepová.
K dokončení filmu jste pomohli také vy, v rámci
crowdfundingu na portále hithit.com.

Více info na www.krasapomoci.cz
Info o výživě seniorů na www.vyzivasenioru.cz
A o možnostech domácí péče na www.pece.cz
Sledujte náš Facebook a Instagram
pro nejaktuálnější info!

V rámci naší nadační
podpory jsme mezi
13 projektů neziskových
organizací rozdělili
500 000 Kč.

Navázali jsme také na spolupráci s vládou
a s OSN. V červenci se Taťána G. Brzobohatá
zúčastnila Politického fóra na vysoké úrovni,
kde reprezentovala český neziskový sektor.
Společně s ministrem životního prostředí
Brabcem a zástupcem soukromého sektoru
prezentovala, jak Česká republika plní Cíle
Udržitelného Rozvoje (SDGs). Taťána se stala
SDGs ambasadorkou a po celý rok pomáhá
propagovat důležitost těchto cílů pro naši
budoucnost.

Děkujeme všem partnerům, firmám i
jednotlivcům, kteří nás podporují. Bez Vaší
podpory bychom to nedokázali. Těšíme se,
jaké výzvy nás čekají v roce 2018. Společně
s Vámi se totiž nebojíme postavit žádné výzvě.

Jelikož se Česká republika stala
předsednickou zemí Ekonomické a sociální
rady OSN (ECOSOC), spolupráce mezi námi
a OSN také pokračuje. Na přelomu roku 2017
a 2018 se Taťána zúčastnila dalších akcí,
mimo jiné také Youth Fora 2018 – největší
akce pro mladé delegáty v OSN.

Michaela Stachová
Ředitelka

Taťána G. Brzobohatá
Předsedkyně správní rady

facebook.com/krasapomoci/
instagram.com/krasapomoci/
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MISE, VIZE, HODNOTY

LIDSKOST
A
DŮVĚRA
Naší vizí jsou spokojení senioři,
kteří vedou kvalitní a důstojný
život v domácím prostředí.
Zároveň pracujeme na tom,
aby společnost vnímala seniory
s respektem.

POZITIVNÍ
STÁRNUTÍ

DŮSTOJNÝ
ŽIVOT DOMA
Naším posláním je nabízet seniorům a jejich
blízkým informace, kontakty a oporu v důležité
životní etapě stáří. Cílem je prožít stáří jako
pozitivní, plnohodnotné a aktivní období života
v prostředí domova.
Foto - Lenka Kopalová
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Sdílíme příběhy seniorů,
se kterými spolupracujeme,
a šíříme tak svědectví o situaci
seniorů v České republice.

Foto – Lenka Kopalová
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CO JSME V ROCE
2017 UDĚLALI
V NAŠEM PROJEKTU
DOMA BEZ OBAV?

KONTAKTNÍ MÍSTA

— Jdeme klientům vstříc.
350 LIDÍ
517 SCHŮZEK

V nemocnicích nabízíme sociální poradenství, podporu
seniorům a jejich blízkým. V roce 2017 se na nás obrátilo 350
lidí, kterým jsme poskytli 517 poradenských schůzek. V červnu
jsme otevřeli kontaktní místo ve Fakultní nemocnici Na Homolce
a také ve FN Královské Vinohrady. Kontaktní místa a dopad
projektu je zatím jen na území Prahy.

KOORDINÁTOR PÉČE A
PODPŮRNÝCH SLUŽEB

— Pomáhají vše organizačně
i psychicky zvládnout.

2 KOORDINÁTOŘI
1153 INTERVENCÍ
172 KLIENTŮ

Osaměle žijící senioři si často nezvládají zařizovat osobní
věci či zajišťovat péči. Proto jsou tu naši 2 koordinátoři
péče. Rodinám ulehčují situaci. Seniorům zajištují potřebné
věci a poskytují podporu. Za úspěch intervencí koordinátorů
považujeme např. přiznání či zvýšení příspěvku na péči. Díky
tomu si klienti mohou zaplatit pomoc odborných pečovatelských
služeb, které jim usnadní život a umožní důstojné stárnutí
doma. Za rok 2017 poskytli naši 2 koordinátoři neuvěřitelných
1153 intervencí pro 172 klientů.

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
19 KLIENTŮ
46 SCHŮZEK
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Součástí našeho týmu je i externí psycholog. Nejvíce
pomáhá seniorům, kteří se vyrovnávají se smrtí manžela/
manželky často v kombinaci se svým zhoršujícím se zdravotním
stavem. Pomáhá i pečujícím rodinám, u kterých předchází
vyhoření. Psycholog loni navštívil 19 klientů, kterým poskytl
46 schůzek.
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„

O nadaci mi řekl můj lékař.
Bydlím sama, ale poslední dobou
se mi zhoršilo zdraví. Řekl mi, že
se na vás můžu obrátit a že mi se vším
pomůžete tak, abych mohla dál zůstat
doma. Zuzanka za mnou přišla
a vysvětlila mi, co se bude dít dál.
Zařídila mi průkaz OZP a příspěvek
na bydlení. Také mi pomáhá zařizovat
různá vyšetření v nemocnici a podala
za mě žádost o osobního asistenta.
Jsem šťastná, že jsem vás objevila.“

25 SPŘÁTELENÝCH
DVOJIC
DOBROVOLNÍK –
SENIOR

DOBROVOLNICTVÍ

Paní Věra o koordinátorce
péče Zuzce

„

Zita mne navštěvuje každý týden.
Společné chvilky trávíme povídáním,
prohlížením literatury nebo procházkami.
Po návratu z nemocnice jsem velmi
špatně chodila. Sama se chodit ven bojím.
Díky procházkám se Zitou se udržuji fit
a ještě si pěkně popovídám.”

Paní Milena

— Díky společně strávenému času
s dobrovolníky klienti doslova „rozkvétají“.
Moc všem
našim
dobrovolníkům
děkujeme.

Díky finanční podpoře jsme v roce 2016 přijali koordinátora
dobrovolníků na poloviční úvazek a vloni jsme jeho úvazek
rozšířili na celý. Za rok 2017 jsme přijali a proškolili 19
dobrovolníků. Díky společně strávenému času s dobrovolníky
klienti doslova „rozkvétají“.
Dobrovolnictví pomáhá jak klientům, tak dobrovolníkům. Baví
je a díky němu získali přátelství, kterého si váží. Jsme rádi,
že jsme za minulý rok přispěli k mezigeneračnímu propojování.
Výsledkem je 25 spřátelených dvojic dobrovolník – senior.

Společné akce
S klienty a dobrovolníky jsme oslavili mezinárodní den
seniorů 1. října. V létě to byl piknik na Vyšehradě. Dobrovolníci
s klienty navštívili zdarma i několik divadelních představení.

o dobrovolnici Zitě

SÍŤUJEME PRAKTICKÉ LÉKAŘE
Lékaři jsou naši stěžejní partneři. Mají největší přehled
o seniorech a jejich rodinách, které potřebují pomoc. V tomto
roce tak pokračujeme v navazování spolupráce.
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ZAMĚSTNÁVÁNÍ SENIORŮ

— V dubu jsme uspořádali kulatý
stůl Stárnutí populace: Dopad
na pracovní trh.

ZA JAKÁ
TÉMATA JSME
SE V ROCE 2017
POSTAVILI?

Zúčastnil se ho prezident Hospodářské
komory Vladimír Dlouhý, předseda ČMKOS Josef
Středula, Jana Maláčová z MPSV, Filip Pertold
z CERGE-EI a Taťána G. Brzobohatá.
Účastníci mezi sebou sdíleli svůj pohled
na zaměstnávání lidí 50+ a také na to, jak
by stát mohl podpořit flexibilní pracovní úvazky.
Pracovní trh v ČR je velmi rigidní a pro snadnější
zaměstnávání žen na mateřské nebo právě lidí
50+ jsou částečné pracovní úvazky nebo sdílená
pracovní místa nezbytná. Proto za větší flexibilitu
trhu práce nadále lobbujeme a společně s LMC
se snažíme také odstraňovat stereotypy o starších
lidech u HR manažerů firem.

VÝŽIVA SENIORŮ

— Uvědomujeme si, že důležitou
sočástí důstojného života seniorů
je správná výživa.
Proto jsme nejdříve spojili síly s Rohlík.cz
a díky naší spolupráci se podařilo zařídit dovozy
nákupů pro seniory zdarma. Starším lidem,
kteří neovládají internet, je také k dispozici
speciální telefonická linka. Kurýr nákup
seniorům donese až ke dveřím, takže
se nemusejí trápit s těžkými taškami.
Dále jsme se také spojili s firmou Nutricia,
která nám poskytla nutridrinky pro naše
klienty a také školení pro naše koordinátorky
péče, aby u svých klientů dokázali co nejdříve
odhalit, že jim hrozí podvýživa. Výsledkem naší
spolupráce je také webová stránka
www.vyzivasenioru.cz.
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OSAMĚNÍ
SENIORŮ
—

Před Vánoci jsme společně
s Penny Market upozorňovali
na to, že ne každý má rodinu,
se kterou může strávit svátky
a ne každý dostane nějaký
vánoční dárek.

AKTIVNÍ ŽIVOT SENIORŮ
— Každ má právo
na seberealizaci

Podpořili jsme také vznik filmu
SAMA o Lubě Skořepové. Když
se na nás obrátil režisér Otakar
Faifr a řekl nám, o čem film
bude, věděli jsme, že takový film
bychom chtěli vidět a že by měl
vzniknout. Proto jsme šli společně
do crowdfundingové kampaně na
hithit.com, získali přes 300 000 Kč
a film je na světě. Vypráví příběh
Luby, která ve svých 93 letech bydlí
sama ve svém bytě a zoufale se snaží
vrátit zpět na prkna, co znamenají svět.
Volá známým a snaží se opět hrát, ale
nikdo už jí nechce. Každý má právo na
seberealizaci, bez ohledu na věk. To
si myslíme a o tom je také film Sama.

300 000 Kč V
CROWDFUNDINGOVÉ
KAMPANI
PRO FILM SAMA

ALZHEIMEROVA
CHOROBA
V Penny Marketu bylo možné za
body za nákup koupit plyšové medvídky,
které pak zákazníci Penny se vzkazem
posílali osamělým seniorům.
Byli jsme moc rádi, že kampaň vzbudila
takový ohlas a zapojilo opravdu hodně lidí.
Přiznáváme, že všichni kolegové z nadace
byli celý prosinec dojatí, když četli vzkazy od vás.
A ručíme vám za to, že i naši klienti byli dojatí,
když jsme jim medvídky předávali. Na některých
kartičkách byly obrázky od dětí, někde
dokonce telefonní číslo dárce, kdyby
chtěl obdarovaný zavolat.
Prostě paráda.
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— Vedle filmu jsme si vzkoušeli
také spolupráci s divadlem.
Městská divadla pražská uvedla hru Otec,
která pojednává o vztahu dcery s otcem, který trpí
Alzheimerem. Hra ukazuje divákům svět pohledem
otce a přibližuje tak to, co člověk trpící Alzheimerem
prožívá. Asi je vám jasné, že je to velmi dojemná
hra, ale prozradíme vám, že se i pobavíte a že
i takhle vážné téma je možné pojmout s humorem.
Jsme rádi, že tato hra vznikla, protože zvyšuje
povědomí o této nemoci. Alzheimerovu chorobu
zatím neumíme vyléčit, ale je velmi důležité včasné
odhalení nemoci, protože léčba může projevy
výrazně zpomalit.
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SDGS

— V souvislosti se spoluprací s OSN,
o které píšeme dále, jsme také podpořili
Cíle udržitelného rozvoje

OSN
Společně měníme svět již od
roku 2015. Přečtěte si, co se
změnilo v roce 2017 a jak se
můžete zapojit i vy.

Tzv. SDGs (Sustainable
Development Goals). Je to
celkem 17 cílů, které nastavují
směr a ukazují svět, ve kterém
bychom do roku 2030 chtěli
žít. 2030 je totiž deadline
pro splnění těchto cílů. Je to
například odstranění chudoby,
důstojná práce, rovnost mužů a žen,
pitná voda, život na souši i v mořích,
atd. Můžete se mrknout třeba sem, pokud
vás to zajímá: http://www.osn.cz/osn/hlavnitemata/sdgs/
Možná si říkáte, že to není reálné. Ale těmto cílům předcházely
jiné, které se z velké části opravdu podařilo splnit. Je však nutné,
abychom se zapojili všichni.

Není to jen o politicích. My všichni můžeme
třídit odpad, jezdit více MHD nebo třeba na
kole, šetřit vodou, neplýtvat potravinami,…
Nadace se podílí na naplňování cílů nejvíce v rámci cíle 3 –
Zdraví a kvalitní život pro všechny, ale také 8 – Důstojná práce a 10
– Méně nerovností.
Stali jsme se také členem Asociace společenské
odpovědnosti, která vloni úplně poprvé udělovala Ceny SDGs.
Těšíme se na další ročník.
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MISE: OSN

— Spolupráce s OSN nám dává smysl, protože
téma stárnutí populace je celosvětové.
Už od roku 2015 probíhá spolupráce mezi nadací a OSN. V roce
2015 Taťána poprvé vystoupila na zasedání Komise pro
sociální rozvoj a představila činnost nadace. Téhož
roku se také zúčastnila zasedání v Ženevě v Paláci
národů.
V roce 2017 pak Vláda České republiky a
Ministerstvo zahraničních věcí oslovilo nadaci
a Taťánu znovu. V červenci 2017 se totiž
konalo Politické fórum, v rámci kterého některé
členské země OSN včetně nás prezentovali,
jak plní zmíněné Cíle udržitelného rozvoje.
Česká republika se rozhodla pojmout prezentaci
netradičně a místo toho, aby prezentovali jen
zástupce státní správy, přizvali ke spolupráci také
zástupce firemního a neziskového sektoru. Neziskový
sektor reprezentovala právě Taťána G. Brzobohatá jako
předsedkyně správní rady nadace.
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V červenci se ČR také stala předsednickou
zemí ECOSOC (Ekonomická a sociální
rada OSN). Proto spolupráce pokračuje dál.
Taťána navštívila pracovní snídani se zástupci
neziskového sektoru z celého světa, kterou
organizovala velvyslankyně ČR při OSN J. E.
Chatardová. Další akce jsou naplánovány také
na rok 2018, ale o těch si budete muset přečíst
až v příští výroční zprávě nebo samozřejmě také
aktuálněji u nás na webu nebo sociálních sítích.

Spolupráce s OSN nám dává smysl, protože
téma stárnutí populace je celosvětové,
netýká se jen nás.
Pomáhá nám to naši práci vnímat v globálním kontextu. Je pro
nás důležité sdílet naše zkušenosti s jinými státy a společně téma
stárnutí posouvat na ose důležitosti výš.
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6. ÚNORA

POPULATION AGING:
CHALLENGES AND
OPPORTUNITIES

KDE JSME SE
JEŠTĚ MOHLI
V ROCE 2017
VIDĚT?
V roce 2017 jste nás taky mohli
potkat na různých akcích, od
konferencí a odborných setkání,
přes veletrhy a křty až po
charitativní gala večeře. Tady
jsou některé z nich. Všechny byly
nezapomenutelné a na všech jsme
potkali skvělé lidi.

konference organizovaná
Keynote. V rámci konference
byla oceněna firma Gumotex
za jejich přástup k age
managementu. Na fotce
vedle Taťány a zástupkyně
firmy také Jakub Klepal
z Keynote.

27. BŘEZNA

FESTIVAL EVOLUTION

13. DUBNA
NGO MARKET

25. KVĚTNA
CZECH VR FEST

Mohli jste nás potkat na Czech VR festu,
kam jsme vzali i zřejmě nejstaršího uživatele
virtuální reality, pana Macháčka. Je mu 93 let
a moc si to užil.

3. ČERVNA

CHARITY GOLF
PARTY v Karlových Varech
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Děkujeme za
dar 250 000 Kč
z charitativní
dražby.
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16. ČERVNA

3. ŘÍJNA

CHARITATIVNÍ
GOLFOVÝ TURNAJ
A DRAŽBA

OSLAVA DNE
SENIORŮ v Domově

pro seniory v Máchově

Moc děkujeme všem dražitelům
a také organizátorům. Speciální
díky patří Milanovi a Michalovi
Mizunovým.

21. ČERVNA
TREBBIA

Děkujeme za
dar 210 000 Kč
z charitativní
dražby.

9. SRPNA

EVROPSKÝ PARLAMENT
MLÁDEŽE

9.ŘÍJNA

FESTIVAL DEMOKRACIE

Začátkem října jste nás mohli potkat
na Náměstí Václava Havla u stánku a
také den předtím na přednášce, kterou
jsme zorganizovali společně s Johnym
Machette a paní Truncovou o tom, jak různé
generace vnímají demokracii a hodnoty.
Za moderování děkujeme Filipu Horkému.

Tento den naše paní ředitelka vyrazila do Brna,
kde se konalo zasedání Evropského parlamentu
mládeže. Se studenty středních škol z různých
zemí diskutovala na téma aktivního občanství.

3. LISTOPADU
KONFERENCE V ÚVN

25. ZÁŘÍ

DOMOV SUE RYDER

Naše koordinátorka péče
se zúčastnila multioborové
konference v ÚVN - Kvalita
a bezpečí v praxi.

kam jsme přivedli koně.

29. ZÁŘÍ

BABIČKÁŘSTVÍ
V NEOLUXORU

Křtění kalendáře Babičkářství –
Nejmilejší kalendář pro babičku
a pro dědečka.
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30. LISTOPADU
ŠKOLENÍ PRO SENIORY
ve finanční gramotnosti jsme
zorganizovali s Partners Financial
Services.
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FIRMY, KTERÉ POMÁHALY

NAROZENINY

— Vedle firem, které nás podporují finančně,
se na nás některé obrátili také s tím, že by také
rádi přiložili ruku k dílu. Taková nabídka
se neodmítá.

— Narozeniny slavím každý rok.

UŽ JE TO
NUDA, CO?

Prague Concert Co.
tým pomohl domovu pro
seniory ve Zvonkové
s velkou zahradou.

TAK TO POJĎTE S NÁMI
TROŠKU VYLEPŠIT!
Máte vše, co potřebujete?
Jste spokojení? Tak
svým přátelům řekněte,
ať místo dárků přispějí
na dobrou věc.

Boston Scientific
tým vzal klienty
Domova pro seniory
Máchova do ZOO.

Tak to udělala také
Taťána, Ondřej
Brzobohatý nebo
Miloš Zapletal.

Unilever tým pomohl zútulnit
vnitroblok domova s pečovatelskou
službou na Praze 2. Přivezli květiny
a dekorace. Proběhla i kolaudace.
Moc jsme si to užili.

VŠEM FIRMÁM
MOC
DĚKUJEME
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OZVĚTE SE
NÁM

SPOLEČNĚ PRO VÁS
VYTVOŘÍME DAROVACÍ
STRÁNKU NA MÍRU, VY
PAK JEN ODEŠLETE
ODKAZ SVÝM PŘÁTELŮM
A JE TO.
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NADACE KRÁSA POMOCI

ZAPOJTE SE

NÁŠ TÝM

— Možností je celá řada

PRAVIDELNĚ
JEDNOU ZA MĚSÍC

200 Kč

nám opravdu moc pomůže. Jde to
jednoduše přes darovací tlačítko na
našem webu, ale také trvalým příkazem:

DMS FONDSENIORU
Pošlete DMS FONDSENIORU 30,
60 nebo 90 na telefonní číslo 87 777.
DMS stojí 30 Kč, 60 Kč nebo 90 Kč
a my dostaneme vždy o korunu méně.

POMOZTE NÁM
KOUPÍ VÍNA od vinařství

SPIELBERG, LUDWIG nebo LOBKOWICZ
označené naší samolepkou. 1 Kč z takového
vína jde totiž na podporu seniorů.
To se to pomáhá, co?
WWW.ZRAJEMEJAKOVINO.CZ

PODPOŘTE NÁS KOUPÍ...

BROŽ NA NOVÉ
SÁČKO?

ZUZANA FILIPOVÁ (DO 30.8.2017)
Koordinátorka péče
ANETA ZETOCHOVÁ (OD 1.9.2017)
Koordinátorka péče
MAGDA NOVÁČKOVÁ (DO 31.5.2017)
Koordinátorka dobrovolnických programů
JARKA KOSTOHRYZOVÁ (OD 20.6.2017)
Koordinátorka dobrovolnických programů
Správní rada:
TAŤÁNA G. BRZOBOHATÁ
Předsedkyně SR

DĚKUJEME

Pokud zrovna jednu sháníte, DEERS
je jasná volba. Novinkou roku 2017 je
elegantní laň. Koupí každé laňky přispějete
50 Kč nadaci. Luxury Bags a Deers navíc
spojily síly a vznikla limitovaná edice laněk
jako přívěsků na kabelku. Více na e-shopu
Luxury Bags.
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KATEŘINA BLÁHOVÁ
Vedoucí programu Doma bez obav
KRISTÍNA FAKLOVÁ
Koordinátorka péče

2626262626/0100

• netradičního přání CHCI TI JEŠTĚ ŘÍCT
www.chcitijesterict.cz
• podporuje nás také LUXURY BAGS a i koupí
kabelky můžete pomoci dobré věci
• na výběr máte také ze 2 kalendářů – buď velký
nástěnný a voňavý od BALOUŠEK TISK anebo stolní
od BABIČKÁŘSTVÍ, do něj mohou malovat obrázky
děti a prarodiče tak dostanou skvělý dárek

MICHAELA STACHOVÁ
Ředitelka

JAN PROCHÁZKA
KLÁRA DRECHSLEROVÁ

Dozorčí rada:
MARCELA TOMÁŠKOVÁ
Předsedkyně DR
ONDŘEJ G. BRZOBOHATÝ
VĚRA SEKYROVÁ TERZIJSKÁ
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NADACE KRÁSA POMOCI

KOHO JSME PODPOŘILI?

— V roce 2017 jsme v rámci naší nadační
podpory rozdělili mezi neziskové organizace
498 000 Kč. Podpořili jsme 13 skvělých projektů.
Spokojený domov | Mnichovo Hradiště | 50 000 Kč
terénní pečovatelská služba

V rámci naší podpory udělujeme granty
ve 4 oblastech – pomoc seniorům zůstat
v domácím prostředí, aktivní a radostné
stáří, stáří vnímané s respektem, podpora
domácích pečujících.

DC Adra | Brno | 20 000 Kč
dobrovolnický program

DC Adra | Havířov/Ostrava | 20 000 Kč
dobrovolnický program

DC Adra | České Budějovice | 30 000 Kč
dobrovolnický program

Domácí hospic Vysočina | Nové Město na
Moravě | 70 000 Kč
domácí hospicová péče

Charita Šternberk | Šternberk | 60 000 Kč
projekt „podzim života“

Domov Sue Ryder | Praha | 30 000 Kč
osobní asistence

Cesta domů | Praha | 50 000 Kč
odlehčovací služby

AkSen | Praha | 50 000 Kč
aktivní stáří

Maltézská pomoc | Praha | 50 000 Kč
osobní asistence

Tyflocentrum | Ústí nad Labem | 28 000 Kč
technologie pro seniory

13 PROJEKTŮ
498 000 Kč

Více info na:
www.krasapomoci.cz/pro-neziskovky/
Nadace dodržela pravidla pro rozdělování nadačních
příspěvků. Jejich detailní popis je ve Statutu, který
je ke stažení na webových stránkách.

Resident 2000 | Dačice | 25 000 Kč
podpora domácích pečujících

Centrum Ententyky | Slavkov u Brna | 15 000 Kč
mezigenerační propojení
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NADACE KRÁSA POMOCI

NAŠI PARTNEŘI

— Za spolupráci děkujeme těmto skvělým
firmám a partnerům.
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NADACE KRÁSA POMOCI

JAK JSME HOSPODAŘILI

ROZVAHA
ROZVAHA dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016
Obchodní firma nebo název účetní jednotky

      k . . . . . . .3. . .1. . . .. . .1. . .2. . . .. . . 2
. . . .0. . .1. . .7. . . . . . . . . .

. .Nadace
. . . . . . . . . . Krása
. . . . . . . . .pomoci
...........................
................................................
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

v tisících Kč
IČ

2

8

4

2

1

4

3

4

Perucká 2483/9

................................................

Praha 2

................................................

120 00

................................................
otisk podacího razítka

A.

Dlouhodobý majetek celkem

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

A. I. 1.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

          2.

Software

          3.

Ocenitelná práva

          4.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

          5.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

          7.

číslo

AKTIVA

Označ.

6.

................................................

řádku
A.I.+...+A.IV.
A.I.1+...+A.I.x
účet 012
účet 013
účet 014
účet 018
účet 019

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

účet 041

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

A. II. 1.

Pozemky

účet 051
A.II.1+...+A.II.x
účet 031

           2. Umělecká díla, předměty a sbírky

účet 032

           3. Stavby

účet 021

           4. Hmotné movité věci a jejich soubory

účet 022

           5. Pěstitelské celky trvalých porostů

účet 025

6. Dospělá zvířata a jejich skupiny

účet 026

           7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

účet 028

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

účet 029

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

účet 042

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
A. III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

A. III. 1.

Podíly  ovládaná nebo ovládající osoba

účet 052
A.III.1+...+A.III.x
účet 061

           2. Podíly  podstatný vliv

účet 062

           3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

účet 063

           4. Zápůjčky organizačním složkám

účet 066

           5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky

účet 067

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

A. IV. 1.

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

účet 069
A.IV.1+...+A.IV.x
účet 072

           2. Oprávky k softwaru

účet 073

           3. Oprávky k ocenitelným právům

účet 074

           4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

účet 078

           5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

účet 079

6. Oprávky ke stavbám

účet 081

           7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

účet 085

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

účet 086

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

účet 088

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
B.

Krátkodobý majetek celkem

B. I.

Zásoby celkem

B. I. 1.

Materiál na skladě

          2.

Materiál na cestě

účet 089
B.I.+...+B.IV.
B.I.1+...+B.I.x
účet 112
účet 119

V ROCE 2017 JSME HOSPODAŘILI S VYROVNANÝM
ROZPOČTEM 2 821 000 KČ.
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účet 082
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001

Účetní období
stav k prvnímu dni

k poslednímu dni

+6

+1 2

+1 6

+1 0 2

+1 6

+1 0 2

10

90

10

90

+8 3 4
+2 4
+2 4

+1 6 7 8
+2 9
+2 9

002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043

NADACE KRÁSA POMOCI

číslo

AKTIVA

Označ.
3.

Nedokončená výroba

4.

Polotovary vlastní výroby

5.

Výrobky

6.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

7.

Zboží na skladě a v prodejnách

8.

Zboží na cestě

9.

Poskytnuté zálohy na zásoby

B. II.

Pohledávky celkem

B. II. 1.

Odběratelé

řádku
účet 121
účet 122
účet 123
účet 124
účet 132
účet 139
účet 314
B.II.1+...+B.II.x
účet 311

2. Směnky k inkasu

účet 312

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

účet 313

4. Poskytnuté provozní zálohy

účet 314  ř. 51

5. Ostatní pohledávky

účet 315

6. Pohledávky za zaměstnanci

účet 335

7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění
8. Daň z příjmů

účet 341

9. Ostatní přímé daně

účet 342

10. Daň z přidané hodnoty

účet 343

11. Ostatní daně a poplatky

účet 345

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

účet 346

13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků
14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti

účet 373

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů

účet 375

17. Jiné pohledávky

účet 378

18. Dohadné účty aktivní

účet 388

19. Opravná položka k pohledávkám
Krátkodobý finanční majetek celkem

B. III. 1.

Peněžní prostředky v pokladně

účet 391
B.III.1+...+B.III.x
účet 211

2. Ceniny

účet 213

3. Peněžní prostředky na účtech

účet 221

4. Majetkové cenné papíry k obchodování

účet 251

5. Dluhové cenné papíry k obchodování

účet 253

6. Ostatní cenné papíry

účet 256

7. Peníze na cestě
B. IV.

Jiná aktiva celkem

B. IV. 1.

Náklady příštích období

účet 348
účet 358

15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí

B. III.

účet 336

účet 261
B.IV.1+...+B.IV.x
účet 381

2. Příjmy příštích období

účet 385

AKTIVA CELKEM

A.+B.

34

Účetní období
stav k prvnímu dni

044

A.

Vlastní zdroje celkem

045

A. I.

Jmění celkem

046

A. I. 1.
2.

Fondy

048

3.

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

049

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

050

A. II. 1.

Účet výsledku hospodaření

052

+4 8
+1 0

+2 2 8
+2 0 0

2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

053

B.

Cizí zdroje celkem

054

B. I.

Rezervy celkem

055

B. I. 1.

Rezervy

056

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem

057

B. II. 1.

Dlouhodobé úvěry

058

2.

Vydané dluhopisy

3.

Závazky z pronájmu

060

4.

Přijaté dlouhodobé zálohy

061

5.

Dlouhodobé směnky k úhradě

062

6.

Dohadné účty pasivní

063

7.

Ostatní dlouhodobé závazky

059

+2 8

+2 8

064
065

řádku

+1 0

A.I.+...+A.II.
A.I.1+...+A.I.x

Vlastní jmění

047

051

číslo

PASIVA

Označ.

k poslednímu dni

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

B. III. 1.

Dodavatelé

066

2.

Směnky k úhradě

067

3.

Přijaté zálohy

účet 901
účet 911
účet 921
A.II.1+...+A.II.x
účet +/963
účet +/931
účet +/932
B.I.+...+B.IV.
B.I.1+...+B.I.x
účet 941
B.II.1+...+B.II.x
účet 951
účet 953
účet 954
účet 955
účet 958
účet 389
účet 959
B.III.1+...+B.III.x
účet 321
účet 322
účet 324

068
069
070
071
072

+7 6 0
+6

+1 4 1 9
+11

+7 5 4

+1 4 0 8

+2
+2

+2
+2

+8 4 0

+1 6 9 0

073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
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001
002
003
004

Účetní období
stav k prvnímu dni

+6 0 8
+6 0 8
+5 0 0
+1 0 8

k poslednímu dni

+1 4 6 0
+1 2 2 4
+5 0 0
+7 2 4

005
006
007
008
009
010

+0
+2 3 6
XXXXXXXXXXX
+0
+0 X X X X X X X X X X X
+2 3 6
+2 3 2
+2 3 0

011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024

+2 2 8
+1 8

+2 3 0
+8
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číslo

PASIVA

Označ.

řádku

4.

Ostatní závazky

5.

Zaměstnanci

6.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

7.

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

8.

Daň z příjmů

9.

Ostatní přímé daně

účet 325
účet 331
účet 333
účet 336
účet 341
účet 342

10. Daň z přidané hodnoty

účet 343

11. Ostatní daně a poplatky

účet 345

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

účet 346

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků

účet 348

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

účet 367

15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti

účet 368

16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí

účet 373

17. Jiné závazky

účet 379

18. Krátkodobé úvěry

účet 231

19. Eskontní úvěry

účet 232

20. Vydané krátkodobé dluhopisy

účet 241

21. Vlastní dluhopisy

účet 255

22. Dohadné účty pasivní

účet 389

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
B. IV.

Jiná pasiva celkem

B. IV. 1.

Výdaje příštích období

2.

účet 249
B.IV.1+...+B.IV.x
účet 383

Výnosy příštích období

účet 384

PASIVA CELKEM

A.+B.

025
026

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Účetní období
stav k prvnímu dni

k poslednímu dni

+1 8
+7 9

+1 2 4

+5 2

+7 6

+6 1

+2 2

VZZ dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016
Obchodní firma nebo název účetní jednotky

      k . . . . . . .3. . .1. . . .. . .1. . .2. . . .. . . 2
. . . .0. . .1. . .7. . . . . . . . . .

027
028

Od:

1. 1. 2017

029
030

Do:

031

IČ

2

8

4

2

033
034

Perucká 2483/9

................................................

Praha 2

otisk podacího razítka

................................................

035
036
037
Označ.

038
039

číslo
řádku

VÝKAZ ZISKU A ZT RÁT Y

A.

Náklady

A.I.+...+A.VIII.

001

A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

002

041

A.I.1+...+A.I.x

A. I. 1.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

042

          2.

043

3.

044

040

045
046

+4
+4
+8 4 0

003

účet 504

004

Opravy a udržování

účet 511

005

          4.

Náklady na cestovné

účet 512

006

          5.

Náklady na reprezentaci

účet 513

007

6.

047
048

účty 501, 502, 503

Prodané zboží

+1 6 9 0

Ostatní služby

A. II.

Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

A. II.  7.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

8.

účet 518

008

A.II.1+...+A.II.x

009

účty 561, 562, 563, 564

010

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

účty 571, 572

011

Aktivace dlouhodobého majetku

účty 573, 574

012

Osobní náklady

A.III.1+...+A.III.x

013

A. III. 10. Mzdové náklady

účet 521

014

11. Zákonné sociální pojištění

účet 524

015

12. Ostatní sociální pojištění

účet 525

016

13. Zákonné sociální náklady

účet 527

017

14. Ostatní sociální náklady

účet 528

018

Daně a poplatky

A.IV.1+...+A.IV.x

019

A. IV. 15. Daně a poplatky

účty 531, 532, 538

020

A.V.1+...+A.V.x

021

účty 541, 542

022

17. Odpis nedobytné pohledávky

účet 543

023

18. Nákladové úroky

účet 544

024

19. Kursové ztráty

účet 545

025

účet 546

026

účet 548

027

účet 549

028

A.VI.1+...+A.VI.x

029

A. V.

Ostatní náklady

A. V. 16.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

21. Manka a škody
          22. Jiné ostatní náklady
A. VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek

A. VI. 23. Odpisy dlouhodobého majetku

účet 551

030

          24. Prodaný dlouhodobý majetek

účet 552

031

          25. Prodané cenné papíry a podíly

účet 553

032

účet 554

033

účty 556, 559

034

A.VII.1+...+A.VII.x

035

účty 581, 582

036

Daň z příjmů

A.VII.1+...+A.VII.x

037

A. VIII. 29. Daň z příjmů

účet 591

038

26. Prodaný materiál
          27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek
A. VII.

Poskytnuté příspěvky

A. VII. 28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
A. VIII.

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Náklady celkem

039

B.

Výnosy

040

B. I.

Provozní dotace

B.I.+...+B.VII.
B.I.1+...+B.I.x

041

B. I. 1.

Provozní dotace

účet 691

042

B. II.

Přijaté příspěvky

B.II.1+...+B.II.x

043

B. II.  2.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

účet 681

044

Přijaté příspěvky (dary)

účet 682

045

Přijaté členské příspěvky

účet 684

046

účty 601, 602, 603

047

3.
          4.
B. III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

Ost at ní ambulant ní nebo t erénní sociální služby j. n.
Činnost i organizací na ochranu a zlepšení post avení et nických, menšinových a jiných speciálních skupin
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4

120 00
................................................

          20. Dary

Předmět činnosti nebo účel:

3

................................................

A. IV.

Ing. PROCHÁZKA JAN

4

032

A. III.

Právní forma
účetní jednotky:

1

................................................
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

v tisících Kč

          9.

Okamžik sestavení: 1 2 . 5 . 2 0 1 8

31.12.2017

. .Nadace
. . . . . . . . . . Krása
. . . . . . . . .pomoci
...........................
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Běžné období
Hlavní

Hospodářská

Celkem

+2 8 2 1
+5 8 7
+9 4

+2 8 2 1
+5 8 7
+9 4

+6
+1 7
+4 7 0

+6
+1 7
+4 7 0

+2 1 9 0
+1 6 3 1
+5 5 3

+2 1 9 0
+1 6 3 1
+5 5 3

+6

+6

+1 3
+2

+1 3
+2

+2

+2

+9
+3 1
+3 1

+9
+3 1
+3 1

+2 8 2 1
+2 6 0 6
+1 7 0
+1 7 0
+9 8 4

+2 1 5

+9 8 4

+2 8 2 1
+2 8 2 1
+1 7 0
+1 7 0
+9 8 4
+9 8 4

+2 1 5

+2 1 5
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Označ.

číslo
řádku

VÝKAZ ZISKU A ZT RÁT Y

B. IV.

Ostatní výnosy

B. IV. 5.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

B.IV.1+...+B.IV.x

048

účty 641, 642

049

6.

Platby za odepsané pohledávky

účet 643

050

7.

Výnosové úroky

účet 644

051

8.

Kursové zisky

účet 645

052

9.

Zúčtování fondů

účet 648

053

10. Jiné ostatní výnosy

účet 649

054

B.V.1+...+B.V.x

055

účet 652

056

12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

účet 653

057

13. Tržby z prodeje materiálu

účet 654

058

14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

účet 655

059

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

účet 657

060

B. V.

Tržby z prodeje majetku

B. V. 11.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Výnosy celkem
C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

061
B.  A.I.1...A.VII.x + C. x.

062

B.  A. + D. x.

063

Okamžik sestavení: 1 2 . 5 . 2 0 1 8
Právní forma
účetní jednotky:

Běžné období
Hlavní

Hospodářská

Celkem

+1 4 5 2

+1 4 5 2

+1 4 5 2

+1 4 5 2

+2 6 0 6
2 1 5
2 1 5

+2 1 5
+2 1 5
+2 1 5

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA OBDOBÍ OD 1.1.2017 DO 31.12.2017
Název společnosti:

Nadace Krása pomoci

Sídlo:

Praha 2, Perucká 2483/9, Vinohrady, 120 00

IČ:

284 21 434

+2 8 2 1
+0
+0

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Ing. PROCHÁZKA JAN

Předmět činnosti nebo účel:

Ost at ní ambulant ní nebo t erénní sociální služby j. n.
Činnost i organizací na ochranu a zlepšení post avení et nických, menšinových a jiných speciálních skupin
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I. OBECNÉ ÚDAJE
Založení a charakteristika společnosti
Nadace Krása pomoci (dále jen „společnost“) byla založena zakladatelskou listinou dne
26.5.2008 a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku soudu v Praze dne 25.6.2008 Účelem
nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo
vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či ekonomicky znevýhodněným jedincům či
skupinám; zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo
vzdělávací podpory a pomoci organizacím a projektům s cílem podpory a pomoci zdravotně,
sociálně či ekonomicky znevýhodněným jedincům či skupinám, a to na území České
republiky i v zahraničí.
Sídlo společnosti je v Praze 2, Perucká 2483/9, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Výše nadačního jmění je ve výši 500 tis. Kč.
Účetní závěrka společnosti je sestavena k 31.12.2017.
Účetním obdobím je období od 1.1.2017 do 31.12.2017.
Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období
V uplynulém účetním období došlo k následujícím změnám v obchodním rejstříku.
Došlo ke změnám v obchodním názvu, v zápisu členů správní rady, dozorčí rady a jednání za
nadaci
Správní rada a dozorčí rada dle obchodního rejstříku
Správní rada

VI. UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ....................................................... 11

Funkce
předseda
člen
člen
člen

Dozorčí rada

předseda
člen
člen
člen
člen
člen

Jméno
Taťána Gregor
Brzobohatá
JUDr. Klára
Drechslerová
Ph.D.
MUDr. Věra
Terzijská
Sekyrová
Ing. Jan
Procházka
JUDr. Josef
Moravec
MUDr. Petr
Smejkal
MUDr. Věra
Terzijská
Sekyrová
Iva
Hrůzová.
Ondřej Gregor
Ing. Marcela
Tomášková

Od
3.8.2009

dosud

24.6.2009

dosud

25.8.2008

26.6.2017

27.5.2015

dosud

25.6.2008

26.6.2017

30.8.2013

30.8.2016

25.8.2008

dosud

24.6.2009

21.7.2017

4.11.2016
25.11.2017

Do

dosud
dosud

Na fundaci Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci, se sídlem Perucká 2843/9,
Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 284 21 434, zapsanou v nadačním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, spisová značka N 694, jakožto nástupnickou fundaci, v důsledku
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fúze sloučením přešlo jmění zanikající duníce Nadační fond Krása pomoci, se sídlem Perucká
2483/9, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 24267058, zapsané v nadačním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, spisová značka N 1459.
Jménem nadace jednají vždy společně dva členové správní rady. Podepisování za nadaci se
děje tak, že k nadepsanému nebo vytištěnému názvu nadace připojí svůj podpis osoby
oprávněné za ni jednat.

III. PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ
III.1Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než
jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 40 tis. Kč v jednotlivém případě.
Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a
zaúčtovanou ztrátu ze snížení hodnoty.

II. ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY
Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem
č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky,
u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného
účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých
hlavním předmětem činnosti není podnikání, v platném znění.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku
historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti
a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.
Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (Kč).

Ocenění dlouhodobého hmotného majetku vytvořeného vlastní činností zahrnuje přímé
náklady, nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením majetku vlastní činností
(výrobní režie), popřípadě nepřímé náklady správního charakteru, pokud vytvoření majetku
přesahuje období jednoho účetního období.
Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období
částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého hmotného majetku.
III.2 Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než
jeden rok a jehož ocenění je v případě zřizovacích výdajů vyšší než 60 tis. Kč a v ostatních
případech vyšší než 60 Kč v jednotlivém případě.
Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí, kromě jiného, nehmotné výsledky vývoje s
dobou použitelnosti delší než jeden rok, tyto se aktivují pouze v případě využití pro
opakovaný prodej. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, SW a ocenitelná práva vytvořená
vlastní činností pro vlastní potřebu se neaktivují. Oceňuje se vlastními náklady, nebo
reprodukční pořizovací cenou, je-li nižší.
Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a
zaúčtovanou ztrátu ze snížení hodnoty.
Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období
částku 60 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého nehmotného majetku.
III.3 Zásoby
Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu
pořízení a vedlejší pořizovací náklady – zejména celní poplatky, dopravné a skladovací
poplatky, provize, pojistné a skonto.
Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, které zahrnují přímé náklady
vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů, která se
vztahuje k výrobě nebo k jiné činnosti.
Výdaje zásob ze skladu jsou účtovány cenami zjištěnými váženým aritmetickým průměrem.
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III.4 Způsob tvorby opravných položek

III.6 Nadační příspěvky

Opravné položky k zásobám jsou tvořeny v případech, kdy snížení ocenění zásob v účetnictví
není trvalého charakteru, např. na základě věkové analýzy zásob,

Nadační příspěvky jsou poskytovány na základě smluv o poskytnutí nadačních příspěvků
uzavřených mezi nadací a příjemci nadačních příspěvků. Nadační příspěvky jsou poskytovány
z fondů nadačních darů.

III.4.1 Pohledávky

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o příslušné
opravné položky k pochybným a nedobytným částkám.
Opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny dle analýzy doby splatnosti
pohledávek - na pohledávky 180 až 365 dnů po lhůtě splatnosti je tvořena 50% opravná
položka, na pohledávky více jak 365 dnů po splatnosti je tvořena 100% opravná položka a dle
individuální analýzy jednotlivých pohledávek z hlediska stavu soudního řízení, ekonomického
stavu dlužníka, právního stanoviska advokátních kanceláří.
III.4.2Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem
České národní banky platným ke dni uskutečnění účetního případu.
K datu účetní závěrky jsou relevantní aktiva a pasiva přepočtena kursem ČNB platnému
k datu, ke kterému je účetní závěrka sestavena.
III.4.3 Snížení hodnoty

Čerpání prostředků – darů jiným osobám je účtováno na vrub fondů ve chvíli placení
schváleného daru dle Smlouvy o poskytnutí příspěvku.
III.7 Sledování výnosů a nákladů
Výnosy a náklady nadace jsou sledovány odděleně za jednotlivé činnosti, které jsou v souladu
s posláním nadace a jejím statutem. Účetní jednotka používá střediskové účetnictví. Náklady
na správu nadace jsou sledovány odděleně od hlavní činnosti. Výnosy a náklady hospodářské
činnosti, které představují výnosy ze smluv o reklamním plnění, se evidují odděleně jednak z
důvodu výkaznictví, jednak z důvodu odlišného principu zdanění daní z příjmů.
IV. ZMĚNA ÚČETNÍCH METOD A POSTUPŮ
Nadace zavedla již v roce 2016 střediskové účetnictví, na základě kterého sleduje náklady na
jednotlivé činnosti a režii odděleně.

Ke každému rozvahovému dni společnost prověřuje účetní hodnotu svého majetku, aby
objevila náznaky toho, zda nedošlo ke ztrátě ze snížení hodnoty majetku. Existují-li takové
signály, je odhadnuta realizovatelná hodnota majetku a určen případný rozsah ztráty ze
snížení hodnoty. Není-li možno realizovatelnou hodnotu jednotlivých položek majetku
odhadnout, určí společnost realizovatelnou hodnotu výnosové jednotky, ke které majetek
patří.
Realizovatelná hodnota představuje vyšší z hodnot čisté prodejní ceny a hodnoty z užívání.
Při posuzování hodnoty z užívání jsou odhadované budoucí peněžní toky diskontovány na
svou současnou hodnotu prostřednictvím diskontní sazby před zdaněním, která zohledňuje
současný tržní odhad časové hodnoty peněz a rizik konkrétně souvisejících s daným aktivem.
Pokud je podle odhadu realizovatelná hodnota majetku (nebo výnosové jednotky) nižší než
jeho účetní hodnota, je účetní hodnota majetku (výnosové jednotky) snížena na hodnotu
realizovatelnou.
III.5 Nadační dary
Nadační dary jsou přijímány na základě uzavřených darovacích smluv mezi nadací a dárci.
Nadační dary určené na realizaci hlavní činnosti a účelově vázané na poskytování nadačních
příspěvků se účtují ve prospěch fondů nadačních darů. Nadační dary určené na správu
nadačního fondu se účtují do výnosů.
Okamžikem uskutečnění účetního případu v případě peněžních darů je den přijetí daru,
v případě bezplatně přijaté služby a věcných plnění je den uzavření smlouvy. Bezplatně
přijaté služby (darované služby) se dle své povahy oproti faktuře zaúčtují na vrub příslušného
nákladového účtu souvztažně ve prospěch výnosů.
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V. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

V.6 Závazky
Krátkodobé závazky

V.1 Dlouhodobý hmotný majetek

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Oprávky k samostatným movitým věcem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem

Stav k
31.12.2017
102
-90
12

(údaje v tis. Kč)
Stav
k 31.12.2016
16
-10
6

Stav k
31.12.2017
29
29

(údaje v tis. Kč)
Stav
k 31.12.2016
24
24

Stav k 31.12.2017
8
0
124
76
22
0
230

Dodavatelé
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Závazky ze S a ZP
Ostatní přímé daně
Jiné závazky
Celkem krátkodobé závazky k podnikům ve skupině

(údaje v tis. Kč)
Stav k 31.12.2016
18
18
79
52
61
0
228

V.2 Zásoby

Materiál na skladě
Zásoby celkem

V.3 Pohledávky

V.7 Splatné závazky z titulu sociálního a zdravotního pojištění a daňové nedoplatky
Výše závazků z titulu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti a veřejného zdravotního pojištění činila 76 tis. Kč k 31.12.2017. K datu
sestavení účetní závěrky byly uhrazeny veškeré splatné závazky.
V.8 Výnosy

Společnost eviduje pohledávku z titulu daně z příjmů ve výši 28 tis. Kč.
Stav k 31.12.2017
200
0
28
0
0
228

Odběratelé
Ostatní pohledávky
Daň z příjmů
Pohledávky za účastníky sdružení
Jiné pohledávky
Krátkodobé pohledávky celkem

(údaje v tis. Kč)
Stav k 31.12.2016
10
0
28
10
0
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V.4 Krátkodobý finanční majetek
Stav k
31.12.2017
11
1.408
1.419

Pokladna
Běžné účty
Krátkodobý finanční majetek celkem

(údaje v tis. Kč)
Stav
k 31.12.2016
6
754
760

Účetní jednotka účtuje v českých korunách, účty v cizí měně nepoužívá.
Vlastní jmění je vedeno na samostatném účtu č. 221743756 / 0300 vedený u Československé
obchodní banky, a.s.

(údaje v tis. Kč)
Období do 31.12.2017
215
0
1.452
170
984
2.821

Tržby za vlastní výrobky a služby
Úroky
Zúčtování fondů
Dotace (o.p.s)
Přijaté příspěvky (dary)
Celkem

V.9 Náklady
Správa
0
0
0
0
0
0

Spotřeba materiálu
Služby
Osobní náklady
Ostatní náklady
Odpisy
Celkem

V.10 Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi/auditorské společnosti
(údaje v tis. Kč)
Období do 31.12.2017
10
10

Povinný audit účetní závěrky
Celkem

V.5 Vlastní jmění a fondy
Společnost eviduje vlastní jmění ve výši 1.224 tis. Kč, což představuje nadační jmění ve výši
500 tis.Kč a fondy evidované na jednotlivých účtech 911.
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(údaje v tis. Kč)
Hlavní činnost
94
493
2.190
44
31
2.821
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V.11 Zhodnocení nákladového kritéria
Náklady na správu Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci v roce 2017 činily 2.821 tis. Kč,
což představuje 58 % z celkové výše nadačních příspěvků poskytnutých v tomto období
(4.883 tis. Kč). Statutem stanovené pravidlo omezení nákladů na správu ve výši 30 % částky
poskytnutých nadačních příspěvků nebylo v roce 2017 dodrženo. Bylo to způsobeno fůzí fundací,
jejímž cílem bylo snížit náklady na správu.

V.13 Osobní náklady
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců a členů vedení za rok 2017:
Počet
Zaměstnanci
Vedení společnosti
Celkem

2
0
2

Mzdové
náklady
1.631
0
1.631

Soc. a zdrav.
zabezpečení
553
0
553

Ostatní
náklady
6
0
6

(údaje v tis. Kč)
Osobní náklady
celkem
2.190
0
2.190

Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků.
Členové správní a dozorčí rady nadace vykonávají své funkce bez nároku na odměnu a v roce
2017 jim nebyly poskytnuty žádné finanční ani jiné naturální požitky, vyjma předsedkyně správní
rady, které jsou hrazeny výdaje na telefon a připojení k internetu.

V.14 Závazky neuvedené v účetnictví
Soudní spory
K 31.12.2017 se společnost neúčastnila žádného soudního sporu, jehož rozhodnutí by mělo
podstatný dopad na společnost.
Ekologické závazky
Vedení společnosti si není vědomo možných budoucích závazků souvisejících se škodami
způsobenými minulou činností ani závazků souvisejících s prevencí možných škod
budoucích.
VI. UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Po datu sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události.

info@krasapomoci.cz
IČO: 28421434

Okamžik sestavení:

Nadace Krása Pomoci

Ing. Helena Čmejlová

Podpis osoby odpovědné za sestavení:
Podpisový záznam statutárního orgánu:

Zapsaná v nadačním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 694
Design: Jitka Hrůzová
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DĚKUJEME VŠEM ZA PODPORU A ZA MILÁ SLOVA
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