Výroční zpráva

Nadační fond Severočeská voda

2020
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Základní údaje o nadačním fondu
Název: Nadační fond Severočeská voda
Právní forma: nadační fond

Sídlo: Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice
ičo: 081 70 681

Bankovní spojení: číslo běžného účtu: 217127723/0300
Internetová adresa: http://www.nfsv.cz
Kontaktní e-mail: info@nfsv.cz
Zakladatelé: společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s. a Severočeské vodovody a
kanalizace, a.s. se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Nadační kapitál: 100 tis. Kč
Datum vzniku: 15. května 2019

Rízení nadačního fondu
Správní rada
předseda: Ing. Stanislav Kryl
místopředseda: PhDr. Martina Berková
člen. Ing. Iveta Kardianová

Revizor
Ing. Aleš Neruda
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Poslání a vize nadačního fondu
Posláním a účelem nadačního fondu je poskytování pomoci a podpora projektů vztahujících
se k regionu oblasti působnosti zadavatelů, zejména v severočeském regionu (předně
v Ústeckém a Libereckém kraji):
a) a to zejména v oblasti podpory organizování vzdělávacích, sportovních a kulturních
akcí, podpory výchovy a vzdělávání mládeže, podpory projektů pro znevýhodněné
skupiny občanů a podpory projektů obsahující prvek veřejné prospěšnosti;
b) podpora projektů obsahujících prvek dobrovolnictví, tedy činností organizovaných a
konaných dobrovolníky, kteří se ze své vůle rozhodnou věnovat svůj čas, znalosti a
zkušenosti aktivitám konaným ve veřejném zájmu;
c) podpora a organizování setkávání odborníků;
d) podpora projektů zaměřených na ochranu životního prostředí a šíření osvěty v oblasti
ochrany životního prostředí.
Na základě zkušeností z roku 2019 a vývoje v roce 2020 formulovala správní rada následující
vizi nadačního fondu:

Vize Nadačního fondu Severočeská voda je prostřednictvím podporovaných
projektů a aktivit zkvalitňovat život našich spoluobčanů, upevňovat
mezigenerační vazby a prohlubovat vztah lidí k místu kde žijí.

Přehled o činnosti nadačního fondu
V roce 2020 byly nadačnímu fondu poskytnuty dary ve výši 3 800 tis. Kč. Dary poskytly
společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a Severočeská vodárenská
společnost a.s. a Severočeská servisní společnost a.s. (členové skupiny Severočeská
voda).
Nadační příspěvky byly poskytnuty na následující programy:
Celkový příspěvek (Kč)
1 191 386
745 000
222000
310900
15000
92 000

Program
Vaše síly a naše voda pomáhají společně
Krása vody
Rychlávoda
Živá voda
Svěžívoda
Chytrá voda

Nadační fond v roce 2020 postupoval v souladu s Pravidly pro poskytování nadačních
příspěvků Nadačním fondem Severočeská voda schválenými správní radou. Parametry
jednotlivých programů jsou vymezeny samostatnými dílčími pravidly. Objem
poskytnutých nadačních příspěvků v roce 2020 dosáhl celkové výše 2 627 tis. Kč (včetně
příspěvků v rámci pilotního projektu „Zdravá vlnka“).
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Nadační příspěvky vyšší než 50 000 Kč byly poskytnuty těmto žadatelům:
Program
Žadatel
Krása vody ARBOR, spolek pro duchovní kulturu
Krása vody Ing. Lenka Kocmanová Taussigová
Krása vody Město Hrádek nad Nisou
Krása vody Malá Paříž, z.s.
Živá voda
Slunečnice, z.s.

Projekt (účel)
Lípa Musica 2020, hudební festival
Krása pomáhá dětem 2020
Hrádecké slavnosti 2020
Malá Paříž 2020
Podpora dobrovolnických aktivit

Hospodaření nadačního fondu
Nadační fond je nízkonákladový. V roce 2020 vykázal nadační fond provozní náklady ve
výši 13 tis. Kč za reklamní služby. Nadační fond nevyplácel odměny členům správní rady
ani revizorovi. Nadační fond v daném roce nezaměstnával zaměstnance.
Nadační fond Severočeská voda děkuje zakladatelům a všem dárcům za jejich podporu.
Poděkování patří současně všem jednotlivcům, kteří poskytli své cenné zkušenosti a
laskavou pomoc při zajišťování fungování nadačnímu fondu v roce 2020.
V Teplicích dne 26.4. 2021
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Ing. Stanislav Kryl
předseda správní rady

J
PhDr. Martina Berková
místopředsedkyně správní rady

Příloha: Účetní závěrka ke dni 31. 12. 2020
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Ucetni zaverka
ke dni 31. prosince 2020
(údaje jsou vyčísleny v celých tisících Kč)
sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou
Č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Název účetní jednotky: Nadační fond Severočeská voda
Právní forma účetní jednotky: nadační fond
Sídlo: Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice
IČO: 081 70 681

Běžným účetním obdobím se rozumí účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020
Minulým účetním obdobím se rozumí účetní období od 1.1.2019 do 31.12.2019

Obsah účetní závěrky:
Rozvaha ve zkráceném rozsahu
Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu
Příloha k účetní závěrce

Rozvaha podle Přílohy č 1
vyhlášky č 504/2002 Sb.

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu

Nadační fond Severočeská voc
Přítkovská 1689/74
Teplice 1
41507

ke dní 31.12.2020
(v celých tísících Kč)

ičo

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin. orgánu

08170681

Označení

číslo Stav k prvnímu dni
řádku
účetního období

AKTIVA

a

b

B.

Krátkodobý majetek celkem

B. lil.

Krátkodobý finanční majetek celkem

Aktiva celkem

Označenĺ
a
A.

Vlastni zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

SoučetA.ažB.

1

6

115

9

115

1 275

11

115

1 275

1 275

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k posled. dni
účetního období

b

c

3

4

SoučetA.l. ažA.II.

Součet A. až B.

31.1 2.2020

12

115

1 275

13

115

1 275

20

115

1 275

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkot(

.‚

Pravni forma ucetni jednotky
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PASIVA

Pasiva celkem

Sestaveno dne:

c
Součet B.l. až B.lV.

Stav k posied. dni
účetního období

Predmet podnikani

..‘

Pozn..

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ve zkráceném rozsahu
Název a sídlo účetní jednotky

ke dni 3t12.2020
(v celých tisících Kč)
Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu orgánu

Nadační fond Severočeská voc
Rřítkovská 1689/14
Teplice 1
47501

Ičo
08170681

Sestaveno dne:

31.1 2.2020

Právní forma účetní jednotky

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky /
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní je,oou

Předmět podnikáni

Pozn.:

Příloha k účetní závěrce
ke dni 31. prosince 2020 Nadačního fondu Severočeská voda
sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou
Č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

1. Základní informace
Název účetní jednotky: Nadační fond Severočeská voda
Právní forma účetní jednotky: nadační fond
Sídlo: Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice
IČO: 081 70 681
Zakladatelé: společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s. a Severočeské vodovody a
kanalizace, a.s. se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Vklady do vlastního jmění: 100 tis. Kč
Datum vzniku: 15. května 2019
2. Účel nadačního fondu
Posláním a účelem nadačního fondu je poskytování pomoci a podpora projektů vztahujících
se k regionu oblasti působnosti zadavatelů, zejména v severočeském regionu (předně
v Ústeckém a Libereckém kraji):
a) a to zejména v oblasti podpory organizování vzdělávacích, sportovních a kulturních
akcí, podpory výchovy a vzdělávání mládeže, podpory projektů pro znevýhodněné
skupiny občanů a podpory projektů obsahující prvek veřejné prospěšnosti;
b) podpora projektů obsahujících prvek dobrovolnictví, tedy činností organizovaných a
konaných dobrovolníky, kteří se ze své vůle rozhodnou věnovat svůj čas, znalosti a
zkušenosti aktivitám konaným ve veřejném zájmu;
c) podpora a organizování setkávání odborníků;
d) podpora projektů zaměřených na ochranu životního prostředí a šíření osvěty v oblasti
ochrany životního prostředí.

3. Řízení nadačního fondu
Správní rada
předseda: Ing. Stanislav Kryl
místopředseda: PhDr. Martina Berková
člen. Ing. Iveta Kardianová
Revizor: Ing. Aleš Neruda

4. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
Účetní období: kalendářní rok
Účtování přijatých a poskytnutých darů:
Nadační fond účtuje o finančních prostředcích přijatých na základě darovacích smluv
na účet Fondy, ze kterého jsou tyto přijaté finanční prostředky zúčtovány dle
charakteru jejich použití následujícími způsoby:
do výkazu zisku a ztráty ve prospěch účtu Zúčtování fondů do výše nákladů
vynaložených na jednotlivé projekty, nebo provozní činnost v daném účetním
-

období,
proti bankovnímu účtu v případě poskytnutí finančních prostředků na projekty,
které byly vybrány v rámci jednotlivých programů nadačního fondu.
Způsob ocenění majetku:
a) zásoby: nebyly v roce 2020 tvořeny
b) dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní činností: majetek nebyl
v roce 2020 vytvořen
c) cenné papíry a majetkové podíly: majetek nebyl v roce 2020 vytvořen
Reprodukční pořizovací cena: nebyla v roce 2020 použita
Dlouhodobý majetek: účetní jednotka nevlastní, v roce 2020 nebyl pořizován
Akcie a jiné cenné papíry: účetní jednotka nevlastní, v roce 2020 nebyly pořizovány
Změny oceňování, odpisování a postupů účtování: ve sledovaném účetním období
-

nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám
Opravné položky a rezervy: nebyly tvořeny
Odpisování: ve sledovaném účetním období účetní jednotka neodepisovala
dlouhodobý majetek
Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu: v roce 2020 účetní jednotka
nepracovala s údaji v cizí měně
5. Doplňu lící informace
Průměrný počet zaměstnanců: O
Osobní náklady celkem: O Kč
Odměny statutárnímu orgánu: O Kč
Úvěry a půjčky statutárnímu orgánu: O Kč
Podíly v jiných účetních jednotkách a majetkové cenné papíry: nejsou

Pohledávky po lhůtě splatnosti: O Kč
Dluhy po lhůtě splatnosti: O Kč
Finanční nebo jiné dluhy, které nejsou obsaženy v rozvaze: O Kč
Závazkové vztahy, které mají k rozvahovému dni splatnost delší než 5 let: nejsou
Závazkové vztahy, které jsou kryty věcnými zárukami: nejsou
Dluhy po lhůtě splatnosti na sociální zabezpečení a příspěvky na státní politiku
zaměstnanosti, na veřejné zdravotní pojištění, na daňových nedoplatcích: 0 Kč
Výsledek hospodaření: 0 Kč
Dary poskytnuté: v roce 2020 byly z nadačního fondu poskytnuty dary ve výši 2672
tis. Kč.
Dary přijaté: v roce 2020 byly nadačním fondem přijaty dary 3 800 tis. Kč.
Veřejná sbírka: nebyla pořádána

Sestaveno dne: 26.4.2021

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
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V souladu se Statutem Nadačního fondu Severočeská voda jsem provedl kontrolu oblastí
uvedených v či. Vil. a vydávám tuto zprávu.

Prohlašuji, že jsem:
—

—

—

zkontroloval plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a
správnost účetnictví vedeného Nadačním fondem,
přezkoumal roční účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2020,
ujístíl se, že Nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, zakládací
listinou a statutem Nadačního fondu,

Na základě provedené kontroly konstatuji, že přijaté a poskytnuté dary byly průkazně
zaevidovány, příspěvky byly poskytnuty v souladu se zakládací listinou a účelem nadačního
fondu.
Přezkoumal jsem roční účetní závěrku a výroční zprávu a nemám k nim připomínky.

V Teplicích dne 4. 5. 2021

Ing. Aleš Neruda
Revizor Nadačníhdfondu Severočeská voda

