
 

Nadační fond Společná šance 

Dlouhá 720, 53 Pardubice-Svítkov  

IČO 006699429 

 

Příloha k účetní závěrce 2018 

1. Obecné údaje 

1.1. Nadační fond byl založen v prosinci roku 2017 zakladatelem Tomášem Svatoněm.  

1.2. Statutárním orgánem je 3 členná správní rada. Nadační fond zastupuje vždy předseda 

samostatně nebo společně její dva členové. 

1.3. Nadační fond má 3 člennou dozorčí radu, která má funkci kontrolní a revizní. 

1.4. Nadační fond neměl v roce 2018 žádného zaměstnance. 

1.5. Účelem nadačního fondu je poskytování pomoci zdravotně znevýhodněných osobám, podpora 

osob a spolků v nepříznivých životních situacích, poskytování příspěvků na akce podporující 

zdraví a vzdělávání občanů.  

1.6. Majetek fondu tvoří soubor vzniklý z vkladů a darů fyzických a právnických osob. Nadační 

fond přijal dary ve výši 525 011,-  Kč, které byly v roce 2018 použity na nadační příspěvky v hodnotě 

238 308,- Kč.. 
 

2. Obecné účetní zásady 

Účetní závěrka za rok 2018 nepodléhá povinnému ověření auditorem. Účetním obdobím je kalendářní 

rok. Rozvahovým dnem je 31. 12. 2018. Účetní závěrka byla sestavena dne 29. 3. 2019. Metodické 

zásady vedení účetnictví se řídí platnými zákony o činnosti neziskové organizace.  

 

3. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztrát 

 

Zůstatek na bankovním účtu KB ……………………………… 1 237 704 

Zůstatek na bankovním účtu KB Transparent  ……………….. 11 599 

Zůstatek v pokladně…………………………………………… 12 085  

Výnosy (nadační dary) k 31. 12. 2018 celkem……………….. 525 011 

z toho  právnické osoby ……………………………………… 411 111 

fyzické osoby ………………………………………… 1 500 

 festiválek sbírka zapečetěné kasičky………………… 52 800 

 festiválek příspěvky do tomboly………………..……. 59 600 

Náklady k 31. 12. 2018 celkem……………………………….. 283 454 

Náklady hlavní činnost celkem……………………………….. 283 308 

z toho  náklady na organizaci festiválku…………………….. 51 120 

 nadační příspěvek pro Šarlotu………………………... 72 803 

 nadační příspěvek pro Denise………………………… 83 885 

 nadační příspěvek MŠ Doubek Pardubice……………. 25 000 

 nadační příspěvek M3 Montessori Pardubice………… 25 000 

 náklady festiválek – tombola….. …………………….. 25 500 

Náklady z vedl. činnosti (bank.poplatky) celkem…………….. 146 

 

4. Nadační fond v roce 2018 vytvořil z vedlejší činnosti ztrátu ve výši 146,- Kč. 

5. Nadační fond z činnosti v roce 2018 disponuje zůstatkem příspěvků ve výši 241 703,- Kč. 

6. Nadační fond ke konci roku 2018 disponuje příspěvky v celkové výši 1 661 388,- Kč. 

 

Pardubice 29. 3. 2019 

Zpracovala: účetní Lenka Toufarová, telefon: 724 188 639 

Schválil: zakladatel nadačního fondu Tomáš Svatoň 


