VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU
DARUJ VLASY
ZA ROK

2017

PODĚKOVÁNÍ

Rok 2017 byl pro nás zlomový a přesvědčil nás o tom, že to co děláme, má opravdu smysl.
Vůbec jsme nečekali, že je tolik dobrých duší, které budou pomáhat s námi a jsme za to moc
vděční.
Díky těmto lidem s velkým srdcem a partnerským salonům, jsme mohli v roce 2017 předat
neuvěřitelných 29 paruk. A to je pro nás velkou motivací do dalších let.
Mnohokrát všem děkujeme a budeme se těšit s Vámi na rok 2018.

Team Nadačního fondu daruj vlasy
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ÚVOD

Tento rok nám dárci poslali 1566 copů a zapojilo se s námi do spolupráce 38 kadeřnických
salonů z celé České republiky.
Dary vlasů nám chodí ze všech koutů a díky těmto dárcům a partnerským salonům jsme
mohli v roce 2017 předat 29 paruk z pravých lidských vlasů našich dárců. Z toho máme
obrovskou radost a těšíme se z toho, že rok 2018 bude ještě úspěšnější.

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.
Od vzniku Nadačního fondu do konce roku 2017 jsme rozdali žadatelkám 32 paruk v tržní hodnotě
přes
640 000,- 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.

FORMY A TYPY DARŮ A POMOCI

Finanční pomoc
Libovolná částka, kterou dárce vloží nebo pošle převodem na transparentní účet.
Číslo účtu: 2501085558 / 2010
Majitel účtu: Nadační fond daruj vlasy

Dary vlasů

Nadační fond přijímá dary vlasů, které splňují parametry pro výrobu paruk nebo do výkupů pro
komerční účely.
Musí být dobře zagumičkované a jejich průměrná délka nesmí být kratší než 35 cm.
S dary vlasů pomáhají partnerské salony, které nabízí dárcům profesionální střih copů a jejich zaslání
do Nadačního fondu.

Stát se partnerským salonem
Partnerské salony nabízí dárcům profesionální ustřihnutí jejich darovaných copů a následně je
spolu s dalšími zasílají hromadě do Nadačního fondu. Spolupráce kadeřnických salonů je pro
Nadační fond velice důležitá a nesmírně tato činnost fondu pomáhá.

SOUHRN PŘEDANÝCH PARUK V ROCE 2017
V roce 2017 předal Nadační fond celkem 29 paruk z pravých vlasů našich dárců.
Paruky pro Nadační fond nechala za dotovanou cenu vyrobit firma ProfiBeauty s.r.o.
První paruku v tomto roce s číslem 4. od nás dostala slečna Lenka, která dlouhá léta bojuje s alopecií

5. tuto paruku od nás obdžela paní Jeannette, která procházela chemoterapií a o své vlásky přišla
6. paní Bára parukou zamaskovala alopecii, která ji začala trápit po porodu svých dětí
7. paní Verča nepoznala rozdíl mezi svými vlasy před nemocí a svou novou parukou 😊
8. paní Jitka dostala svou korunku krásu, přímo v pořadu Dobré ráno na ČT2
9. alopecie paní Marušce nenechala na hlavě ani jeden vlásek, teď už je ale zase opravdová dáma
10. paní Monča nosila vždy vlásky krátké, my jsme ji darovali paruku dlouhou a byla moc spokojená
11. princezna Eliška dostala dlouhé vlásky a už si stejně jak její spolužačky může dělat culíčky
12. slečna Anička po rakovině přišla o vlásky, od nás odcházela s dlouhými vlasy v přírodním tónu
13. Lucky problém s alopecií vyřešila krásná paruka, která ji výborně sedla a moc jí slušela
14. slečna Iva bojuje s Alopecií již od 6 let, její sen byly zrzavé delší vlasy a ty přesně od nás dostala
15. leukemie postihla paní Lenku, s černou parukou zase chodí mezi lidi a nemusí mít hlavu sklopenou
16. v boji proti rakovině doufáme pomůže paruka paní Lucii, které se v ní cítila velice dobře a silně
17. maminku Alenku doprovodil její syn a slíbil, že se o nové vlásky své maminky bude hezky starat
18. tato paruka byla vyrobena pro paní Věru, která bojovala s rakovinou
19. paní Kamila procházela intenzivní léčbou leukemie, darovali jsme ji paruku, která ji moc slušela
20. mále Sárince předala paruku sama Eliška Bučková, patronka naší Nadace
21. paní Petra bojuje s rakovinou a paruka od nás ji moc potěšila
22. paní Lenka maminka dvou holčiček, která bojuje s alopecií si vybrala paruku z dlouhých vlasů
23. sen jsme splňili paní Anně, její nová paruka koresponduje se střihem, který nosila před nemocí
24. s úsměvem na rtech bojuje se svou nemocí paní Kristýnka, v blonďaté paruce je moc krásná
25. slečna Tereza přišla trvale o své vlásky a už nechtěla chodit v šátku, teď už chodí s dlouhými vlasy
26. držíme palce paní Klárce, která byla po chemoterapii,věříme, že jsme ji spolu s dárci udělali radost
27.paní Ivaně jsme předali paruku v průběhu její léčby chemoterapií
28. paní Věra trpěla onemocněním zvaném naevus flammeus a karcinomem prsu, držíme jí palečky
29. majitelkou této paruky se stala paní Darina, která započala léčbu mnohočetného myolemu
30. paruku s krátkými vlasy od nás dostala paní Jana, která bojuje s alopecií
31. neuvěřitelně silná žena Pavlínka dostala paruku s tímto číslem
32. slečna Patricie bojuje s nádorem na mozku, snad ji paručka pomůže v tomto těžkém období

CENY PARUK A JEJICH VÝROBA

Cenu paruky tvoří zejména přímé náklady, jelikož nakupujeme hotový výrobek, nakupujeme
jej i s 21% DPH.

▪

Přímé náklady:
Přímý materiál – montury, tyl parukový, vlásenkářský materiál obecně, vlasy (ačkoliv
jsou získané dary, výrobce tyto vlasy vykupuje a to tvoří jeho náklad)
▪

Přímé mzdy – práce vlásenkáře – obvykle cca 40-60 hodin čisté práce
▪

Ostatní přímé náklady

Výrobní režie – jedná se o náklady související s řízením a obsluhou výrobní činnosti např.
odpisy strojů a zařízení, opravy strojů, spotřeba energie, mzdy vedoucích pracovníků, náklady
na čistící prostředky apod.
Správní režie – jsou to náklady na mzdy managementu, účetního aparátu, náklady na
výpočetní techniku, náklady spojené s právním oddělením, sociální a zdravotní pojištění
těchto pracovníků apod.
Odbytová režie – jsou náklady zejména spojené s expedicí výrobků, obaly a dodáním
výrobku
Zisk – požadujeme po partnerském výrobci nulový
DPH – 21%
PARUKY VYRÁBĚNÉ V ROCE 2107
Tento rok jsme paruky nechávali zpracovávat od spolupracujících externích vlásenkářů a
společnosti ProfiBeauty s.r.o., kteří byli ochotni pracovat za nízké náklady.
Výroba byla vždy ruční, klasickým poutkováním. Průměrná cena zaplacená nadačním
fondem za tento výrobek byla cca 7 000,- Kč vč. DPH, tj. 5 785 Kč bez DPH.
Tato cena nebyla udržitelná, to jsme věděli. Hodinová sazba je v přepočtu pro vlásenkáře
velmi nezajímavá – tj. 46Kč/hod. Ale byli ochotni, jelikož se také chtěli do systému začlenit a
pomáhat tím, že se vzdají své "běžné mzdy".

MÉDIA

Paní Báře po porodu začaly vypadávat vlasy. Lékaři ji sdělili, že trpí nemocí alopecie a že
vlasy už ji nikdy nedorostou. Tato nemoc může být způsobena stresem nebo třeba anorexií,
ale většinou to má genetický nebo psychologický původ. Nadační fond paní Báře zajistil
krásnou paruku a Blesk.cz o tom napsal reportáž.

V dubnu 2017 jsme obdrželi pozvání do České Televize do pořadu Dobré ráno, kde jsme
v přímém přenosu rovnou předali paruku jedné z žadatelek.

Český rozhlas zaujal příběh malé Elišky, která přišla o vlásky už jako batole. Nadační fond
daruj vlasy ji splnil její sen mít vlásky jako ostatní děti, aby se už dál nemusela stydět.

Chrudimský deník napsal článek o tom, jak Nadační fond funguje.

SEZNAM NADAČNÍCH DARŮ A FINANANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ DO 10 000,-Kč
Finanční dary a dary vlasů vykoupené firmou ProfiBeauty s.r.o. - 269 620,- 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 2017 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 2017 - 269 620,-Kč
Skutečné náklady Nadačního fondu za rok 2017 - 0,-Kč
Z celkových ročních příjmů provozní náklady - 0 %

VYPLACENÉ PŘÍSPĚVKY NADAČNÍM FONDEM
Seznam vyplacených nadačních příspěvků přiznaných správní radou a
vyplacených v roce 2017 v celkové výši 173 184,-Kč

Nadační příspěvky byly použity na zakoupení paruk pro naše žadatelky
v hodnotě 173 184,-Kč

Počáteční zůstatek na transparentním účtu 1.1.2017 byl 19 797,-Kč
Zůstatek na transparentním účtu ke dni 31.12. 2017 byl 116 233,- Kč

NEPENĚŽITÝ DAR

Zakladatelé Nadační fondu daruj Vlasy firma ProfiBeauty s.r.o. věnuje každoročně Nadační
fondu nepeněžitý dar, který pokrývá provozní náklady celého fondu. Tím to gestem jsou
veškeré finanční prostředky od dárců a ostatních partnerů použity výhradně na výrobu paruk
pro naše žadatelky.

Nepeněžitý dar ve formě bezúplatného poskytnutí služeb v roce 2017 zahrnuje :

Telefonní linka – 3982,-Kč
1/5 nájmu prostor NF – 36 000,- Kč
Správa webových stránek – 18 020,- Kč
Právní služby – 5 445,- Kč
Mzdové náklady celkem – 174 375,-Kč

Celkem v roce 2017 firma ProfiBeauty s.r.o. darovala Nadačnímu fondu nepeněžitý dar
v hodnotě
237 822,- 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 20.6.2018
1. Přezkoumala a schválila účetní uzávěrku.
2. Datum sestavení účetní uzávěrky 3.3.2018.
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 2017
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 2017.
Revizor po přezkoumání účetní uzávěrky za období 1.1.2017 do 31.12. 2017 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 2017, 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 2017 schválit.

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

