VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
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Jsme z jednoho města, které má ve znaku zlatou hvězdu šlechtického
rodu Sternbergů. Potkáváme se v obchodě, na ulici, u lékaře, na plese, na
procházce v Konopišti. Jsme sousedé, kolegové, hrajeme spolu tenis nebo
volejbal, my nebo naše děti jsme spolu chodili do školy. Nebo jsme spolu
chodili…
Jsme si blízko, ale někdy nevidíme, že člověk, kterého denně zdravíme na
ulici, potřebuje naši pomoc.
Nadační fond Zlatá hvězda jsme založili proto, abychom se naučili dívat
se, všímat si, porozumět a pomáhat si navzájem. Nezáleží na tom, jestli
pošlete peníze, přinesete sousedce nákup, zalijete zahradu nebo si
zahrajete šachy s dědečkem, který už nikoho nemá. Důležité je
NĚCO UDĚLAT.
Každý může pomoci. A každému může být pomoženo.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NEZISKOVÉ ORGANIZACI k 31.12.2017
Nadační fond Zlatá hvězda Benešov
dne 9. března 2017 zapsán v nadačním rejstříku vedeném u městského
soudu v Praze v oddílu N, vložce číslo 1474
Sídlo: Ke stadionu 1718, 256 01 Benešov
IČO: 058 77 300
Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., pobočka Benešov, č. účtu 4629541339/0800
Zřizovatelka nadačního fondu:
Linda Jandová
Orgány nadačního fondu:


Správní rada v roce 2017 pracovala v následujícím složení:
Jaroslav Roll – předseda správní rady
Daniela Bendová – místopředsedkyně správní rady
Marcela Rollová – členka správní rady
MUDr. Josef Štěpánek, člen správní rady
Mgr. Zdeněk Zahradníček, člen správní rady
MUDr. Elsa Zemánková, členka správní rady

Správní rada v souladu se zakládací listinou zajišťovala řízení činnosti
a rozhodovala o všech náležitostech. Všichni členové správní rady
pracovali dobrovolně a bez nároku na odměnu.
 Revizor:
JUDr. Ondřej Kuchař
Kontakt:
Jaroslav Roll
roll.j@seznam.cz
GSM: +420 605 291 622
Setkání správní rady:
21. března., 7. dubna, 6. června, 5. října, 11. prosince
.
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CÍLE NADAČNÍHO ZLATÁ HVĚZDA BENEŠOV V ROCE 2017



Podpora a pomoc občanům Benešova, kteří se ne vlastní vinou
ocitnou v nouzi, zejména v oblasti zdravotní a sociální a dále
za účelem podpory dlouhodobého rozvoje města a jeho
obyvatel na poli kultury, sportu, vzdělávání, v atmosféře
harmonického soužití a vzájemné pomoci.



Uspořádání benefičního bowlingového turnaje na pomoc rodině
Evinky Eidernové, trpící Rett-syndromem.



Spolupráce se sportovním klubem „Benešov žije sportem“ na
tradiční akci Benešovská desítka, jehož součástí je i
charitativní běh.
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REALIZOVANÉ PROJEKTY
1. Benefiční bowlingový turnaj
Evička Eidernová se narodila tzv. s Rett syndromem, vzácným vrozeným
neurologickým onemocněním vázaným na X chromosom, které postihuje
především dívky, u nichž způsobuje těžké kombinované postižení. Nikdo
nemůže Evince darovat takové dětství, jaké jsme prožily s její mámou. Ale
společně můžeme jí i celé rodině pomoct ulehčit každodenní život. Evinka
potřebovala speciální kočárek v hodnotě více než 40.000,- Kč. Slíbili jsme,
že pomůžeme. Protože Evinčina maminka Vlasta je zároveň vícemistryní
republiky v bowlingu, téma benefice bylo jasné – uspořádáme charitativní
turnaj a budeme doufat, že se nám podaří vybrat alespoň část peněz,
které jsou třeba. Díky panu Josefu Stibůrkovi a manželům Martinovi a
Magdě Slavíkovým jsme mohli 18. února v 10 hodin přivítat dvanáct týmů
a jejich fanoušků. Všichni bojovali tak, jako by šlo minimálně olympijské
zlato a nejen na drahách – součástí programu byla i tombola s více než
stovkou cen a libovolnou cenou losu. Ve velkém finále nakonec zvítězil
tým Knihkupectví Daniela, stříbro si odvezl tým složený z reprezentantek
oddělení rehabilitace benešovské Nemocnice Rudolfa a Stefanie a manželů
Křivkových, třetí místo vybojoval tým společnosti FINPOS. Na vyhlášení se
s tatínkem Tomášem přijela podívat i Evinka a tak byla u toho, když jsme
mohli vyhlásit neuvěřitelnou částku, kterou se nám pro ni podařilo vybrat:
132.075,- Kč! (Část prostředků převedli dárci přímo na účet rodiny
Eidernových a neprošla tedy účetnictvím NF). Velký dík patří všem, kteří
dokázali, že si umíme pomáhat:
Panu Antonínu Stibůrkovi, Magdě a Martinovi Slavíkovým za bezplatný
pronájem bowlingu, všem týmům i těm, kteří přispěli a nehráli, Lucii
Koubkové z jezdeckého oddílu Zderadice za ukázky hipoterapie a jízdy na
koních, všem dárcům cen do tomboly (Knihkupectví Daniela, Papírnictví
Hager, Dagmar Horáčková, bižuterie Stella, Italská cukrárna, Pivovar
Svijany, Pivovar Ferdinand, Eva Brabcová – Štrůdl do krabice, manželé
Koubkovi, Benecentrum s.r.o. a další)a žákům SOU J.Nohy za organizaci
tomboly.
Díky nečekanému výtěžku benefice jsme mohli zakoupit speciální
zdravotní vozík Rover Reha s příslušenstvím od společnosti Volter s.r.o.
v hodnotě 42.183,- Kč. 11. května 2017 bylo na účet rodiny Eidernových
převedeno 43.000,- Kč.
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Evinka s tatínkem Tomášem sleduje lítý boj v drahách.

Vítězný tým Knihkupectví Daniela
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Evinka s Vlastou (vpravo) a přáteli

„Kočárek využíváme hlavně při výletech za kolo. Evulka se tam cítí jak
princezna v kočáru. Nezbytným pomocníkem je nám i na dovolené
v Českém ráji, kam několikrát za rok jezdíme s přáteli. Můžeme bez
obav vyrazit na celodenní výlet s vědomím, ze si Evička v X Roveru
může kdykoli odpočinout. Nejužitečnější je na našich procházkách
v lese, když sbíráme houby. Žádný kořen pro nás není problém. Určitě
bych neměnila.“ Vlasta Eidernová, maminka
2. Veřejná sbírka pro Matyáše Kolmana
Matyáškovi je teprve rok, ale prožil toho v životě víc než většina z nás.
Bohužel ne moc hezkého ... Narodil se s rozštěpem páteře
a hydrocefalem a mnoha dalšími komplikacemi. Nemůže dělat to, co
ostatní miminka, ale krásně se směje. K tomu, aby žil, potřebuje
cévky, sondy, kompenzační, zdravotnické i rehabilitační pomůcky.
Matyáš to nevzdal a statečně bojuje, stejně jako jeho blízcí. Aby v tom
nebyli sami, spojil se nadační fond Zlatá hvězda Benešov se sportovním
klubem (respektive zapsaným spolkem) „Benešov žije sportem“, který
je pořadatel běhu Benešovská desítka. Jeho součástí je už tradičně
také charitativní běh. 10. září přispěli účastníci běhu na rehabilitační a
kompenzační pomůcky částkou 23.720,- Kč (mimo nadační fond). Zlatá
hvězda tentýž den zahájila časově omezenou sbírku, která byla
ukončena 9. prosince 2017. Kdokoliv mohl přispět do řádně zapečetěné
pokladničky umístěné v Knihkupectví Daniela nebo na transparentní
účet fondu u České spořitelny. Částka 25.057,- Kč byla na podúčet
rodiny malého Matyáše Kolmana zřízený Výborem dobré vůle Olgy
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Havlové převedena v lednu 2018, pořízen byl speciální kočárek
v hodnotě 26.097,- Kč.

Tomáš Pánek ze sportovního klubu „Benešov žije sportem“ předává
paní Kolmanové a Matyáškovi šek
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DARY VĚNOVANÉ NADAČNÍM FONDEM V ROCE 2017
Sportovní vozík s
příslušenstvím
Částka převedená na
účet rodiny 11.5.2017
CELKEM NF věnoval

Eva Eidernová

42.183,- Kč

Eva Eidernová

43.000,- Kč
85.183,- Kč

DÁRCI NF ZLATÁ HVĚZDA BENEŠOV NAD 10.000,- Kč
Ladislav Šimánek
SMALL spol. s r.o.
NF přijal v roce 2017 dary v celkové výši

20.000,- Kč
20.000,- Kč
125.158,08Kč

Náklady na provoz nadačního fondu jsou hrazeny výhradně ze
soukromých prostředků a činí tedy 0%.

Finanční uzávěrka je přílohou této výroční zprávy.
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Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Název a sídlo účetní jednotky

v plném rozsahu

Nadační fond Zlatá hvězda Benešov
..............................................................................

31.12.2017
ke dni .............................................................................................................................................
..............................................................................
Ke Stadionu 1718
..............................................................................
Benešov
..............................................................................
25601
..............................................................................
Česká republika
..............................................................................

IČ
05877300

Číslo
řádku
I.

Stav k rozvahovému dni
Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Celkem

Spotřebované nákupy a nakupované služby

2

200,00

0,00

200,00

Ostatní služby
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200,00

0,00

200,00

Náklady celkem

39

200,00

0,00

200,00

Ostatní výnosy

48

0,86

0,00

0,86

Výnosové úroky

51

0,86

0,00

0,86

Výnosy celkem

61

0,86

0,00

0,86

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

62

-199,14

0,00

-199,14

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

63

-199,14

0,00

-199,14

6.

IV.
7.

Sestaveno dne:

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

.........................................................................................................
Odpovídá za údaje:

E-mail:

Telefon:

Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA
v plném rozsahu

Název a sídlo účetní jednotky

Nadační fond Zlatá hvězda Benešov
...................................................................................

31.12.2017
ke dni .............................................................................................................................................
...................................................................................

IČ
05877300

AKTIVA
B.
III.
3.

Ke Stadionu 1718
...................................................................................
Benešov
...................................................................................
25601
...................................................................................
Česká republika
...................................................................................

Číslo
řádku

Stav k prvnímu
dni účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

Krátkodobý majetek celkem

41

0,00

39 774,86

Krátkodobý finanční majetek celkem

72

0,00

39 774,86

Peněžní prostředky na účtech

75

0,00

39 774,86

AKTIVA CELKEM

85

0,00

39 774,86

Číslo
řádku

PASIVA
A.
I.
2.
II.
1.

Stav k prvnímu
dni účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

Vlastní zdroje celkem

1

0,00

39 774,86

Jmění celkem

2

0,00

39 974,00

Fondy

4

0,00

39 974,00

Výsledek hospodaření celkem

6

0,00

-199,14

Účet výsledku hospodaření

7

x

-199,14

PASIVA CELKEM

49

0,00

39 774,86

Sestaveno dne:

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

.........................................................................................................
Odpovídá za údaje:

E-mail:

Telefon:

Poznámka:

Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obratů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují do aktiv s kladným n
záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíl obratů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupu
zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasiv
přičemž rozdíl stran vstupuje:
a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal,
b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Dal nad stavem obratu strany Má dáti.

