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Činnost Charitního nadačního fondu
Charitní nadační fond v r. 2020 pokračoval v distribuci potravin a další
materiální pomoci osobám a rodinám v nouzi ze své kanceláře a skladu na
adrese Purkyňova 1085, Tábor. Dále bylo poskytováno sociální poradenství
osobám v obtížných životních podmínkách.
Na podzim roku 2020 získal Charitní nadační fond oprávnění k poskytování
sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Rok 2020 byl poznamenám koronavirovou krizí a i zájem o potraviny a další
materiální pomoc ze strany osob v nouzi se zvýšil.

Lidé
V lednu 2020 došlo ke změně předsedy správní rady Charitního nadačního
fondu; na svoji funkci rezignoval Michael Skála, novým předsedou se stal
dosavadní revizor Charitního nadačního fondu Ing. Josef Civín. Michael Skála se
stal revizorem. Členy správní rady jsou nadále JUDr. Jana Civínová a Gabriela
Lhotová. Tajemníkem je Ing. Josef Mareš. Koordinátorkou potravinové pomoci
a poradkyní v sociálních záležitostech je Andrea Kalejová. Na distribuci potravin
se podílela Anna Civínová, s administrativou pomáhala Mgr. Jana Šafránková.
Tito lidé s výjimkou Andrey Kalejové pracují pro Charitní nadační fond ve svém
volném čase bez nároku na odměnu.

Distribuce potravinové a jiné materiální pomoci
Během koronavirového roku 2020 bylo lidem v nouzi, zejména matkám
samoživitelkám a rodinám s dětmi, předáno 186 q potravin. Potraviny byly
získány zejména od Potravinové banky Jihočeského kraje z Českých Budějovic,
hodnota potravin představovala částku 285.799 Kč. Někteří zájemci o pomoc
museli být odmítnuti, neboť zájem převyšoval množství potravin, které měl
Charitní nadační fond k dispozici.
Žadatelé o potravinovou a materiální pomoc jsou do seznamu příjemců
potravin zařazováni na základě písemné žádosti a vždy je posuzována jejich
sociální a finanční situace. V roce 2020 byly potraviny, drogerie a ošacení
rozděleny mezi 58 rodin.
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Zpráva revizora Charitního nadačního fondu
k účetní závěrce k 31.12.2020
1) Charitní nadační fond (CHNF) vyvíjel v r. 2020 činnost v oblasti:
a. poskytování potravin a další materiálové pomoci lidem v sociální nouzi, které
CHNF získal od Potravinové banky Jihočeského kraje a od Cyrilometodějské
církevní základní školy a anonymního dárce v celkové výši 285.799 Kč,
b. poskytování odborného sociálního poradenství osobám v nouzi,
c. poskytnutí finančního daru ve výši 2.500 Kč.
2) Režijní náklady činily 24.611 Kč.
3)
4)
5)
6)

Hodnota majetku CHNF k 31.12.2020 činila 891.879 Kč.
Disponibilní finanční prostředky k 31.12.2020 činily 553.717 Kč.
Výsledek hospodaření za rok 2020 činil -68.113 Kč (ztráta).
Konstatuji, že účetnictví CHNF je vedeno podle platných přepisů o účetnictví a
vyhlášky pro organizace, jejichž hlavní činností není podnikání, řádně, včas a na
profesionální úrovni. Údaje, vykázané v roční účetní závěrce, odpovídají reálnému
stavu. Účetní závěrku k 31.12.2020 doporučuji ke schválení.

V Táboře dne 22.10.2021

Marie Studničková v. r.
revizor Charitního nadačního fondu

Nadační fond je veden u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. N 226
IČO: 27395243, bankovní spojení: 2301337431/2010

Příloha k roční účetní závěrce
Subjekt: Charitní nadační fond
Právní forma: nadační fond
Spisová značka: N 226 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Sídlo: Josefa Švehly 1840/15, 390 02 Tábor
IČO: 27395243
Období: rok 2020
Účel fondu: Podpora charitativních projektů právnických osob a fyzických osob v hmotné nouzi.
Informace o účetních metodách: Účetnictví a roční účetní závěrka CHNF je vedena podle zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a prováděcí vyhlášky č. 504/2002 Sb. v platném znění,
pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání.
Účetnictví je vedeno ve zjednodušeném rozsahu. Doklady jsou archivovány v sídle nadačního fondu.
Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty: Charitní nadační fond obdržel v roce 2020
finanční dary v celkové výši 178.000 Kč, a věcné dary v hodnotě 285.799 Kč. Charitní nadační fond
poskytl finanční příspěvky v celkové výši 2.500 Kč a věcné příspěvky ve výši 285.799 Kč.
Společné náklady na správu fondu činily 246.113 Kč. Z toho náklady na:




odborné sociální poradenství – 45 % činí 110.750 Kč,
materiální a potravinovou pomoc – 45 % činí 110.750 Kč,
správu fondu – 10 % činí 24.611 Kč.

Podmínka o omezení nákladů nadačního fondu na správu podle smlouvy o zřízení nadačního fondu je
stanovena na 10 % hodnoty majetku nadačního fondu, který činil k 31.12.2020 891.879 Kč.
Hospodářský výsledek k 31.12.2020 činil -68.113 Kč.
Zásoby fondu k 31.12.2020 činí 0 Kč. Zásoby v hodnotě 285 799 Kč, darované Potravinovou bankou
Jihočeského kraje z.s. a Cyrilometodějskou církevní základní školou Brno včetně anonymního dárce,
byly rozdány lidem v nouzi. Zásoby jsou vedeny způsobem A a oceněny metodou FIFO. Fond nemá
hmotný ani nehmotný majetek a proto nebyl stanoven způsob vedení zásob. Fond nevlastní žádné
cenné papíry.
Mezi rozvahovým dnem 31.12.2020 a dnem zpracování roční účetní závěrky nenastaly žádné
skutečnosti, které by mohly mít vliv na výsledky vykázané v roční účetní závěrce.

V Táboře dne 30.06.2021

Gabriela Lhotová v. r.
členka správní rady fondu

