Výroční zpráva 2013
a) Přehled o majetku Nadačního fondu a o závazcích Nadačního fondu
Kapitál: majetkový vklad ve výši 500,- Kč při vzniku nadačního fondu.
Nadační majetek: finanční prostředky (viz body b, d, e).
NF nemá žádné závazky.
b) Přehled o osobách, které poskytly jednotlivé nadační dary Nadačnímu fondu v hodnotě
nad 10.000,- Kč; pokud dárce požaduje zachování anonymity, musí být jeho anonymita
zachována.
Seznam darů včetně veškerých informací o jejich dárcích, které o nich NF má, je
k nahlédnutí na adrese
https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2600351698&f=01.01.2013&t=31.12.2013
c) Použití majetku Nadačního fondu
S kapitálovým majetkem se v daném roce nenakládalo. Nadační majetek viz body d, e.
d) Přehled o osobách, jimž byly poskytnuty nadační příspěvky k účelu, pro který byl Nadační
fond zřízen, v hodnotě vyšší než 10.000,-Kč, a zhodnocení, zda a jakým způsobem byly
nadační příspěvky použity; pokud byl nadační příspěvek poskytnut fyzické osobě ke
zdravotním nebo jiným humanitárním účelům a tato fyzická osoba požaduje zachování
anonymity, musí být její anonymita zachována
Program Krmte hladové pro děti v Nikaragui "Jedno jídlo na každý den"

181.000,00 Kč

Veškeré finanční prostředky v daném roce byly použity v souladu s článkem III odst. 3
bod b statutu NF.
e) Zhodnocení nákladů souvisejících se správou fondu
Služby (web, internet…)
Ostatní náklady (bankovní pop.)
Celkem náklady související se správou

468,64 Kč
175,00 Kč
643,64 Kč

V porovnání s celkovým objemem poskytnutých příspěvků se jedná o cca 0,3%. Pravidlo
omezení nákladů souvisejících se správou nepřevyšující 40 % hodnoty ročně
poskytnutých příspěvků bylo v daném roce dodrženo.

f)

Zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní závěrce; roční účetní závěrka je
přílohou výroční zprávy
Počáteční stav financí k 1. 1. daného roku
Přijaté dary v daném roce
Celkem poskytnuté dary v daném roce
Náklady související se správou
Konečný stav financí k 31.12. daného roku

30.500,00 Kč
588.326,28 Kč
181.000,00 Kč
-643,64 Kč
437.182,64 Kč

Děkujeme dárcům za jejich štědré příspěvky. Zprávy o použití nadačních
příspěvků ze zemí, do kterých Vaše příspěvky putovaly, jsou k dispozici na
www.nfmilost.eu
v.r. Ing. Jaroslava Marcineková
v.r. Mgr. Zuzana Hladká
v.r. Mgr. Zuzana Částková

