VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU
DARUJ VLASY
ZA ROK
2016

PODĚKOVÁNÍ

Rok 2016 byl pro nás start novým začátkům, rozhodli jsme využít naší současné práce, jejíž náplní je
převážně výkup, zpracování a následný komerční prodej vlasů do salonů krásy. Přemýšleli jsme, jak
by se naše práce mohla stát smysluplnější a jakým způsobem bychom mohli pomoci lidem v těžké
životní situaci. Po dlouhých úvahách vznikla myšlenka založit Nadační fond daruj vlasy. Nezastavilo
nás ani přesvědčování našich přátel, že to bude pro nás s firmou a dvěma malými dětmi, jen další
psychická a fyzická zátěž, kterou bychom nemuseli zvládnout. Nenechali jsme se odradit a šli jsme do
toho po hlavě. Děkujeme všem za pomoc s přípravami a doufáme, že cíle, vize i motivace dokážeme
proměnit v maximální možné míře. To, že můžeme pomáhat lidem, kteří svádějí nerovný souboj se
svou nemocí, nás neuvěřitelně naplňuje a dělá šťastnými.

Zakladatelé NF Daruj vlasy Ondřej Suchý a Veroniky Suchá

OBSAH

Úvod………………………………………………………………………………………………………………………………4
Poslání Nadačního fondu daruj vlasy……………………………………………………………………………..5
Zakladatelé a řídící orgány Nadační fondu daruj vlasy…………………………………….……………..6
Bankovní účty Nadačního fondu daruj vlasy…………………………………………………………………..7
Mechanismus dárcovství…….…………………………………………….………………….……………………….8
Mechanismus darování paruk……….……………………….……………………………………………………..9
Souhrn předaných paruk…………………………………………………………………………………………..….10

FINANČNÍ ČÁST

Seznam nadačních darů a finančních příspěvků………………………………………………….…………12
Seznam přijatých příspěvků vyšších nebo rovno 10 000,-.………………………………..……………12
Náklady a výdaje Nadačního fondu ……………………………………………………………………………...12
Vyplacené příspěvky nadačním fondem………………………………………………………….…………….13
Stav účtu……………………………………………………………………………………………………………………….13
Schválení účetní uzávěrky……………………………………………………………………………………………..15
Zpráva revizora …………………………………………………….……………………………………………………….16

ÚVOD

Tento rok byl pro nás krásným začátkem, měli jsme spousty práce a zařizování se založením
Nadačního fondu. Pracovalo se na administrativě, na celém mechanismu Nadačního fondu,
na webových stránkách a proškolení našeho týmu. Věnovali jsme tomu mnoho času a úsilí,
které nakonec dne 14.10 2016 přineslo ovace a my jsme předali naší první paruku. Byl to pro
nás neuvěřitelně emoční zážitek a do konce roku jsme předali ještě další 2 paruky.
Začali se k nám přidávat nový dárci vlasů a partnerské salóny, bez kterých bychom to
nezvládli. Jsme moc šťastný, že se náš projekt zaujal a že se můžeme společně s dárci a
partnery připravovat na nadcházející rok 2017
Zde je rekapitulace naší práce za rok 2016 a věříme, že v roce 2017 budeme moci předávat
jednu paruku za druhou

POSLÁNÍ NADAČNÍHO FONDU
Posláním Nadačního fondu je pomoci všem, kteří v důsledku své nemoci přišli o vlasy.
Bránit nemocné děti, které jsou díky své ztrátě vlasů vystaveny posměchu.
Poskytnout ženám korunku krásy, která jim dodá sebevědomí a navrátí ženskost.
Nadační fond všem těmto žadatelkám nabízí paruky z pravých vlasů zcela zdarma.
Vlasy nejsou všechno, ale hrají důležitou roli v psychice lidí, kteří svádějí nerovný souboj se svou
nemocí. Naše poslání je podat jim pomocnou ruku v jejich těžké životní situaci.

KOMU POMÁHÁME
Pomáháme onkologickým pacientkám, které kompletně přišly o své vlasy vlivem vedlejších účinků
léčby.
Pomáháme také pacientkám s alopecií, nemocí vypadávání vlasů, která je psychického nebo
genetického rázu. V neposlední řadě pomáháme dětem a pacientkám, které přišly o vlasy v důsledku
traumatické události jako jsou popáleniny, autonehody, operace hlavy a podobně.

STATUT NADAČNÍHO FONDU DARUJ VLASY
Nadační fond daruj vlasy vznikl v roce 2016, kdy jsme jako majitelé prosperující firmy Profibeauty
s.r.o. chtěli věnovat část svých financí na dobrou věc a někomu pomoci. Nemohli jsme najít nadaci,
která by byla zcela transparentní a tak získala naši důvěru. Rozhodli jsme se tedy založit svou vlastní
nadaci a prioritní pro nás bylo, aby byl celý proces naprosto transparentní a každý dárce měl možnost
přesně vidět, jak se s jeho dary zachází.
Tento rok jsme předali 3 paruky z pravých lidských vlasů od našich dárců, v tržní hodnotě přes
60 000,- Kč.
Děkujeme všem dárcům, partnerům a dobrovolníkům, že proměnili náš sen ve skutečnost a pomohli
tak našim žadatelkám navrátit zpět jejich ztracenou sílu a sebevědomí, kterou jim nemoc vzala.

ZAKLADATELÉ A ŘÍDÍCÍ ORGÁNY NADAČNÍHO FONDU DARUJ VLASY
Název subjektu : Nadační fond daruj vlasy
Spisová značka : 1418 N, Městský soud v Praze
Sídlo : Praha – Vinohrady, Korunní 860/20, PSČ 120 00
Den zápisu : 10.10.2016

ZŘIZOVATELÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
ProfiBeauty s.r.o., IČO 03715744
Praha – Vinohrady, Korunní, PSČ 120 00

STATUTÁRNÍ ORGÁN
Předseda správní rady : Ing. Ondřej Suchý
Člen správní rady : Veronika Suchá
Člen správní rady : Bronislava Růžičková

REVIZOŘI
Mgr. Anna Taláb Krčmová
Hradec Králové – Pražské Předměstí, Jiřího Purkyně, PSČ 500 02

KONTAKTY
info@darujvlasy.cz
www.darujvlasy.cz
Provozovna : Kotěrova 847/5
53003 Hradec Králové
Tel: +420 725 518 444

BANKOVNÍ ÚČTY NADAČNÍHO FONDU DARUJ VLASY

Nadační fond daruj vlasy disponuje transparentním účtem
2501085558 / 2010
Účet je vedený u Fio Banky pobočka Masarykovo náměstí, Hradec Králové.
Účet byl založen 20.10.2016
Podpisové právo k tomuto účtu má předseda Nadačního fondu Ing. Ondřej Suchý
Tento účet je transparentní a je využíván jako komunikační účet a seznam dárců. Každý dárce pokud
nechce být anonymní, zde najde své jméno a částku, za kterou se jeho vlasy vykoupily, stejně tak jsou
uvedeny na transparentním účtu všechny finanční dary.
Z tohoto transparentního účtu jsou hrazeny pouze výdaje za nákupy paruk.

MECHANISMUS DÁRCOVSTVÍ VLASŮ
Na samém počátku stojí dárce, který přispěje Nadačnímu fondu darem ve formě vlasů či financí.
Finance jsou okamžitě připsány na transparentní účet NF.

Dary ve formě vlasů musí být nejprve zpracovány a připraveny k výkupu. Poté hlavní partner firma
ProfiBeuaty s.r.o. od Nadačního fondu za výkupové ceny vlasů vlasy vykoupí a výkupová cena daného
dárce se objeví na transparentním účtu.

Vlasy, které jsou vhodné k výrobě darovaných paruk, putují přímo do vlásenkářské dílny firmy
ProfiBeauty . Vlasy, které vhodné nejsou, si firma ProfiBeauty ponechá pro komerční účely a tyto
vlasy pak výrobu paruk financují.

MECHANISMUS DAROVÁNÍ PARUK

Žadatelka o paruku musí vyplnit žádost přes naše webové stránky. Hned po našem vyhodnocení
žadatelku kontaktujeme, zda jsme ji zařadili do pořadníku nebo její žádost zamítli.

Pokud byla žádost schválena upřesňujeme si představy žadatelky o jakou paruku by měla zájem a
řešíme detaily ohledně správného zaměření . Veškeré tyto specifikace předáme našemu partnerovi,
který výrobu paruk zajišťuje.

Následná výroba trvá přibližně 4 až 6 týdnů. Vše záleží na počtech žádostí a složitosti paruky.

Nakonec přichází ta nejmilejší věc a to je slavnostní předání paruky zcela zdarma.
Při předávání paruky finálně upravujeme a podáváme podrobné informace, jak se o paruku starat.

SOUHRN PŘEDANÝCH PARUK V ROCE 2016
V roce 2016 předal Nadační fond celkem 3 paruky z pravých vlasů našich dárců.
Paruky pro Nadační fond nechala za dotovanou cenu vyrobit firma ProfiBeauty s.r.o.
První paruku s číslem 1. jsme předali v září 2016, odnesla si ji paní Jiřinka, která právě procházela
chemoterapií. Paní Jiřina byla ze své nové paruky nadšená a cítila se v ní velice dobře. Jsme moc rádi,
že naše první paruka byla předána s úspěchem a dělá paní Jiřince radost, co si ale nejvíce přejeme a
to zcelého srdce je, aby byla zase zdravá a paruku mohla odložit 😊

Druhá předaná paruka byla pro paní Katku, kterou celý život trápí leukemie a i přes transplantaci
kostní dřeně od své sestřenice se jí nemoc stále vrací. V paruce od Nadačního fondu se prý cítila zase
jako normální člověk, stouplo jí sebevědomí a pomohlo jí to začlenit se opět do normálního života.

Pár dní před Vánoci jsme předali v tomto roce naší poslední paruku a to paní Zuzance, která právě
podstupovala chemoterapii a těžce nesla ztrátu svých vlasů. Paruku ji předávala sama patronka
Nadačního fondu Eliška Bučková.

SEZNAM NADAČNÍCH DARŮ A FINANANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ
Finanční dary a dary vlasů vykoupené firmou ProfiBeauty s.r.o. - 19 792,- Kč

SEZNAM PŘIJATÝCH PŘÍSPĚVKŮ VYŠŠÍCH NEBO ROVNO 10 000,- Kč
Finanční dary a dary vlasů vykoupené firmou ProfiBeauty s.r.o. nad 10 000,-Kč – 0,-Kč

NÁKLADY A VÝDAJE NADAČNÍHO FONDU
Celkové náklady na provoz Nadačního fondu daruj vlasy v roce 2016 činily 0,-Kč

Spotřební materiál…………………0,-Kč
Ostatní daně a poplatky…………0,-Kč
Cestovné………………………………..0,- Kč
Poštovné ……………………………….0,- Kč
Mzdové náklady………………….…0,-Kč
Kancelářské potřeby……………...0,-Kč
Účetní, auditorské a jiné………..0,-Kč
Propagační materiály…………..…0,-Kč
Daň z příjmů……………………….….0,-Kč

CELKEM :

Celkové příjmy za rok 2016 - 19 792,-Kč
Skutečné náklady Nadačního fondu za rok 2016 - 0,-Kč
Z celkových ročních příjmů provozní náklady - 0 %

VYPLACENÉ PŘÍSPĚVKY NADAČNÍM FONDEM
Seznam vyplacených nadačních příspěvků přiznaných správní radou a
vyplacených v roce 2016 v celkové výši 0,-Kč

Nadační příspěvky byly použity na zakoupení paruk pro naše žadatelky
v hodnotě 0,-Kč

Počáteční zůstatek k datu založení Nadačního fondu 10.10.2016 byl 0,-Kč
Ke dni 31.12. 2016 byl zůstatek na účtu 19 792,- Kč

Účetní uzávěrka a její schválení

Účetnictví Nadačního fondu daruj vlasy je vedeno a účetní uzávěrka byla
připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb o účetnictví ve znění
pozdějších změn a doplňků a s ním spojených prováděcích opatřeních.
Účetnictví je vedeno externě.
Přiznání k dani byla a budou podána v souladu s právním řádem ČR
Správní rada Nadačního fondu daruj vlasy na svém zasedání dne 20.6.2017
1. Přezkoumala a schválila účetní uzávěrku.
2. Datum sestavení účetní uzávěrky 20.3.2017.
3. Dospěla k závěru, že tato účetní uzávěrka pravdivě zobrazuje majetek,
nadační jmění, pohledávky, závazky, finanční situaci a hospodářský
výsledek.

……………………………
Nadační fond daruj vlasy
Ondřej Suchý předseda správní rady

Zpráva revizora za rok 2016
Nadačního fondu daruj vlasy

Nadační fond daruj vlasy vznikl 10.10.2016 zápisem v nadačním rejstříku vedeným
Městským soudem v Praze, spisová značka 1418 N.
Zpráva je zaměřena na kontrolní činnost revizora a výsledek účetní uzávěrky za rok 2016.
Revizor po přezkoumání účetní uzávěrky za období 10.10.2016 do 31.12. 2016 konstatuje, že
účetní záznamy a evidence, byly vedeny průkazným systémem a v souladu s obecně
závaznými předpisy, upravujícímu vedení účetnictví.
Účetní záznamy a evidence, zobrazují finanční situaci Nadačního fondu daruj vlasy ze všech
důležitých hledisek a účetní uzávěrka sestavená na základě těchto účetních záznamů podává
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace fondu.
Revizor navrhuje správní radě schválit účetní uzávěrku za rok 2016, tak jak ji navrhuje.
V rámci kontrolní činnosti, revizor neshledal nedostatky.
Na základě zjištěných skutečností a přijatých závěrů doporučuje revizor účetní
uzávěrku a návrh činnosti za rok 2016 schválit.

…………………………………….
Nadační fond daruj vlasy
Mgr. Anna Taláb Krčmová

