Příloha k účetní závěrce k 31.12.2020
Nadace ADRA – adventistická nadace pro pomoc a rozvoj

1. Název a sídlo účetní jednotky
Nadace ADRA – adventistická nadace pro pomoc a rozvoj
Markova 600/6
158 00 Praha 5
IČO: 45251118
Nadace je registrována Obvodním úřadem v Praze 5 dne 29.5.1992 pod č.j. 2/92/OOS. Je zapsána do
nadačního rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, v oddílu N, vložce číslo 108 dne 29.1.1999.
2. Právní forma a kategorie účetní jednotky
Právní forma: nadace
Kategorie: malá účetní jednotka
3. Vymezení účelu, pro který byla účetní jednotka zřízena
Nadace ADRA podporuje projekty zaměřené v České republice i ve světě na:
a) Zvýšení úrovně života a zdraví lidí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a potřebují pomoc.
b) Osvětovou činnost, výchovu a vzdělávání k sociálnímu cítění a ke zvyšování úrovně občanské
zodpovědnosti a vzájemného soužití.
c) Rozvoj dobrovolnictví.
d) Podporu pomoci lidem při řešení krizových situací v důsledku živelních katastrof, rasových,
náboženských nebo politických problémů bez ohledu na rasovou, etnickou, politickou nebo
náboženskou příslušnost, věk, pohlaví nebo jiné rozdíly.
4. Statutární orgány
Správní rada:
Předseda správní rady: Marek Škrla
Členové: Jaroslav Stejskal, Tomáš Pícha, Miloš Pařík, Miroslava Žaludová, Robert Žižka, Jiří Komárek
Dozorčí rada:
Předseda: Stanislav Rusňák
Členové: Luděk Bouška a Michaela Kysilková

5. Informace o zakladatelích
Nadace ADRA byla zřízena Církví adventistů sedmého dne, Londýnská 623/30, 120 00 Praha 2,
IČ: 00445193
6 . Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den
Účetním obdobím jednotky je kalendářní rok 2020
Rozvahovým dnem je 31.12.2020
7. Použité účetní metody
Účetnictví nadace se řídí zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví a dále vyhláškou č.504/2002 Sb. a
Českými účetními standardy pro nestátní neziskové organizace.
▪ Dlouhodobý majetek
DHM a DNM se oceňuje pořizovací cenou. Pořizovací cena obsahuje cenu pořízení včetně
nákladů s pořízením souvisejících. Těmito náklady se rozumí: příprava a zabezpečení
pořizovaného majetku, projektové práce, práce související s uvedením majetku do stavu
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▪
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▪

▪

▪

▪

▪
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způsobilého k užívání. Postupné dotváření ceny pořízení na pořizovací cenu se sleduje na
kalkulačním účtu 04.
Reprodukční pořizovací cena se používá u majetku: nabytého darováním, nabytého
bezúplatně, nově zjištěného (inventarizační přebytek).
Organizace eviduje v DHM hmotný majetek s dobou použitelnosti vyšší než 1 rok a s
pořizovací cenou vyšší než 40 000 Kč, účtuje o něm na účtech dlouhodobého majetku a
vykazuje ho v rozvaze. HM v pořizovací ceně nižší než 40 000 Kč a vyšší než 10 000 Kč účtuje
nadace přímo do nákladů a vede v operativní evidenci.
Cenné papíry a podíly
Cenné papíry a podíly se oceňují pořizovací cenou. Pořizovací cena obsahuje vedle ceny
pořízení i přímé náklady s pořízením související, což jsou: poplatky makléřům, poradcům
a zprostředkovatelům. Cenné papíry jsou k datu účetní závěrky přeceněny na reálnou
hodnotu.
Odpisování majetku
Dlouhodobý majetek se odpisuje na základě odpisového plánu, což je samostatný dokument
tvořený výpočtem odpisů jednotlivých inventárních předmětů na celou dobu odpisování.
Stavby se odepisují 120 let.
Samostatné hmotné movité věci po dobu 5 let.
Postup tvorby a použití rezerv
Nevytváří se
Pohledávky
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Organizace běžně netvoří
opravné položky. O případné tvorbě opravné položky může rozhodnout správní rada nadace.
Časové rozlišení
Nadace účtuje o nákladech a výnosech do období s nimiž časově a věcně souvisejí
prostřednictvím účtů časového rozlišení a dohadných účtů.
Cizoměnové transakce
Pro přepočet cizích měn na českou se používá denní kurz ČNB.
Pro přepočet nakoupených nebo prodaných valut a deviz se používá kurz, za který byl obchod
uskutečněn, který je uveden na dokladu ze směnárny nebo banky.
Aktiva a závazky v cizí měně jsou přepočteny k rozvahovému dni kurzem vyhlášeným ČNB
k 31.12.
Účtování o poskytnutých a přijatých darech
O přijatých finančních a věcných darech určených k následnému darování jiným osobám
účtuje nadace prostřednictvím fondů na, účty 911-fondy. O přijatých darech na všeobecný
účel a správu nadace, určených ke spotřebě v daném roce se účtuje na na účty 682-přijaté
příspěvky.
Bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek, investiční dotace a dary
Ve vlastním jmění na účtu skupiny 901 – Vlastní jmění nadace účtuje o zdrojích pořízení
bezúplatně nabytého DM stejně tak jako o investičních dotacích nebo účelových investičních
darech. Tato částka je pak rozpouštěna na účet skupiny 648-Zúčtování fondů současně
s účtováním odpisů.
Daň z příjmů
Nadace je veřejně prospěšným poplatníkem v souladu s § 17a zákona č. 586/1992 Sb., o
daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP)
Nadace uplatňuje osvobození výnosů z nadačního kapitálu dle §19 a osvobození darů podle
§19b.

8. Dlouhodobý majetek
Pořizovací cena
Pozemky
Stavby
Inventář
Ostatní věci movité
Celkem:
Snížení hodnoty
Pozemky
Stavby
Inventář
Ostatní věci movité
Celkem:
Čistá (zůstatková)
hodnota
Pozemky
Stavby
Inventář
Ostatní věci movité
Celkem:

Počáteční
zůstatek
86 625
2 780 525
10 243
64 000
2 941 393

Přírůstky

Úbytky
0
0
0
0
0

Opravné
položky k
1.1.2020

Oprávky k
1.1.2020

0
0
0
0
0
Odpisy
2020

0
362 055
10 243
64 000
436 298

0
0
0
0
0

Počáteční
zůstatek
86 625
2 418 470
0
0
2 505 095

Konečný
zůstatek
86 625
2 418 470
0
0
2 505 095

Konečný
zůstatek
86 625
2 780 525
10 243
64 000
2 941 393
Tvorba a čerpání
opravných
položek

Oprávky k
31.12.2020

0
0
0
0
0

0
362 055
10 243
64 000
436 298

0
0
0
0
0

Opravné
položky k
31.12.2020

0
0
0
0
0

9. Nadační jistina a nadační kapitál
Nadační jistinu tvoří nemovitost s příslušenstvím ve Frýdku-Místku a prostředky z bývalého
Nadačního investičního fondu (NIF) darované prostřednictvím Fondu národního majetku.
Nemovitost
4 965 360 Kč
Příspěvek z NIF
38 009 000 Kč
Celková výše nadačního kapitálu: 42 974 360 Kč
Finanční prostředky, které jsou součástí nadační jistiny jsou k 31.12.2020 uloženy takto:
ČSOB - běžný účet
UniCredit - běžný účet
UniCredit - vkladový termínovaný účet
investice - dluhopisy Atlantik FT, a.s.
investice - dluhopisy Cyrrus, a.s.
Celkem

277658219/0300
4238010004/2700
4251735000/2700

12 500 000
17 392 321
0
6 064 668
2 052 011
38 009 000

Cenné papíry k 31.12.2020 (účty 063):
Druh a název CP

Počet

Nominální hodnota

NH celkem

Tržní cena

Dluhopis Thomasll 7/2027

6011

1000

6 011 000

6 011 000

Dluhopis Thomasll 5,80/2029

2000

1000

2 000 000

2 058 317

Cenné papíry jsou oceněny v souladu s vyhláškou 504/2002 Sb., úč. standard 406.

10. Osobní náklady
Průměrný počet zaměstnanců:
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2020

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2019

1

1

z toho členů řídících orgánů
Průměrný počet řídících pracovníků v roce 2020

Průměrný počet řídících pracovníků v roce 2019

0

0

Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídících orgánů
2020 v tis. Kč

2019 v tis. Kč

Osobní náklady Osobní náklady na Osobní náklady Osobní náklady
na zaměstnance členy řídících
na
na členy řídících
orgánů
zaměstnance orgánů
Mzdové náklady

306

0

269

0

Zákonné sociální pojištění

97

0

88

0

Ostatní sociální pojištění

0

0

0

0

Zákonné sociální náklady

10

0

8

0

Ostatní sociální náklady

6

0

6

0

Členům statut. orgánů v roce 2020 nebyly poskytnuty žádné odměny ani funkční požitky, nebyly jim
poskytnuty ani žádné půjčky, úvěry, záruky či jiná plnění.
Nadace neeviduje žádné závazky po splatnosti na sociálním a zdravotním pojištění a daňové
nedoplatky.

11. Vliv způsobu oceňování na výpočet zisku nebo ztráty, komentář k významným položkám
rozvahy a výkazu zisku a ztráty.
Nadační kapitál ve výpise obchodního rejstříku je vyšší než v účetnictví z důvodu ocenění nemovitosti
a pozemku ve Frýdku-Místku v roce 2013. Toto ocenění je dle znaleckého posudku po rekonstrukci
domu výrazně vyšší než v účetnictví.
Ocenění nemovitosti v účetnictví k 31.12.2020: 2 780 525 Kč dům a pozemek 86 625 Kč
Ocenění nemovitosti v nadačním rejstříku: 4 965 360 Kč
V rozvaze není uveden drobný majetek, který je veden v operativní evidenci a jeho hodnota je
k 31.12.2020 celkem 124 711 Kč.
Správní rada rozhodla, že u nemovitostí zařazených do nadační jistiny nebude odepisováno. Tržní
cena těchto nemovitostí roste, zatímco uplatňováním odpisů by se účetní cena snižovala a tím by
docházelo k nárůstu rozdílu mezi účetní a skutečnou hodnotou. Aplikací tohoto rozhodnutí bude
dosaženo lepší vypovídací schopnosti účetní závěrky.
Nadace neeviduje žádné závazky, které by nebyly k rozvahovému dni vykázány v rozvaze.

12. Výsledek hospodaření v členění podle hlavní a hospodářské činnosti a pro účely daně z příjmů
Výnosy
Předmětem daně je:
Kurzový zisk
Kurzová ztráta
Příjmy za reklamu
Předmětem daně není:
Hlavní činnost
Osvobozeno dle §19r:
Pronájem nadačního domu
výnosy z dl. finančního majetku
Úroky z nadačního kapitálu – vklady na účtech
Osvobozeno dle §19b :
přijaté příspěvky
Osvobozeno dle §23 :
zúčtování fondů
Do základu daně nezahrnuto:
Úroky z běžných účtů po zdanění
Celkem

Náklady

HV

0,00
0,00
166 020,00

0,00
70,20
10 000,00

0,00
-70,20
156 020,00

0,00

156 618,32

-156 618,32

166 600,00
536 770,00

166 600,00
42 217,99

0,00
494 552,01

72 768,85

0,00

72 768,85

119 200,00

119 200,00

0,00

217 378,23

217 378,23

668,52
1 279 405,60

0,00
712 084,74

0,00
0,00
668,52
567 320,86

13. Způsob zjištění základu daně z příjmů, daňové úlevy a jejich využití
Základ daně byl zjištěn transformací výsledku hospodaření dle platných ustanovení ZDP. Účetní
jednotka využila možnost snížit svůj daňový základ v souladu s ustanovením §20 odst. 7 ZDP,
a daňový základ tak byl snížen o částku 156 000 Kč. Vznikla tak daňová úspora ve výši 29 640 Kč, která
může být použita v následujících 3 letech. V roce 2020 byla využita daňová úspora z roku 2019
v celkové výši 15 770 Kč, která byla použita na úhradu nákladů v projektu Cena Michala Velíška.
13. Způsob zjištění základu daně z příjmů, daňové úlevy a jejich využití
Výnosy celkem

1 279 405,60

Náklady celkem

712 084,74

Výsledek hospodaření

567 320,86

Příjmy, které nejsou předmětem daně (§18a )

0,00

Příjmy osvobozené dle §19r ZDP

776 138,85

Příjmy osvobozené dle §19b ZDP

119 200,00

Příjmy osvobozené dle §23 ZDP

217 378,23

Příjmy nezahrnované do základu daně

668,52

Výdaje vztahující se k hlavní činnosti a osvobozeným příjmům

712 084,74

Příjmy, které jsou zdanitelnými příjmy

166 020,00

Výdaje, které se vztahují ke zdanitelným příjmům
Výsledek hospodaření

10 070,20
155 949,80

Základ daně

155 950,00

Snížení základu daně v souladu s §20 odst. 7 ZDP

155 950,00

Základ daně

0,00

Sazba daně

0,19

Daň

0,00

14. Přehled poskytnutých nadačních příspěvků
Použití výtěžku veřejné sbírky Pomáhat může každý:
příspěvek Kč:

Ela Dvořáčková (VS 209)
Jasmína Tomková (VS 223)
Kristýna Heráňová (VS 224)
Martin Bican (VS 227)
Jiří Borovec (VS 228)
Lukáš Šefčík (VS 229)
Pavel Kapras (VS 230)
Nikola Hořejší (VS 237)
Vladimír Mikuláš (VS 238)
Aneta Kupcová (VS 243)
Justýna Rakašová (VS 244)
Přemysl Ulman (VS 247)
František Maschke (VS 248)
Pavla Chlumecká (VS 250)
Klára Kecksteinová (VS 252)
Lego Marta (VS 2524)
Kratochvíl, Demeterová (VS25205)
Jonáš (VS 254)
Nicolas Úbl (VS 255)
Markéta Pakrová (VS 256)
Michaela Chytrá (VS 257)
Kristýna Hanzlíková (VS 258)
Tereza Knappová (VS 259)
Ludmila Čuboňová (VS 261)
Jakub Navara
Alena Zrůnková
Andrea Zálišová
Bohuslava Machková
Filip Pátek
Helena Gažiková
Jaroslav Angelmaier
Jasněna Duňková
Jitka Švaříková
Ludmila Krupková
Matěj Vrbata
Miloslav Břízek
Miroslava Lukáscová
Natálie Hošková

úhrada fyzioterapie, kompenz. a didakt. pomůcky
úhrada invalid. sedačky
úhrada senzorických pomůcek
úhrada denního stacionáře
úhrada zdravotních a kompenzačních pomůcek
úhrada rehab. pomůcky
úhrada neurorehabilitace
úhrada neurorehabilitace
úhrada péče, léčba, odůvodněné potřeby rodiny
úhrada ortéz, neurorehabilitace
úhrada neurorehabilitace
úhrada lázeňského pobytu
úhrada kompenz., zdrav. a výukové pomůcky
úhrada odůvodněných potřeb dětí
úhrada odůvodněných potřeb rodiny
úhrada invalidního el. vozíku
příspěvek na obnovu bytu po požáru
úhrada pc edukační pomůcky
úhrada neurorehabilitace
úhrada neurorehabilitace
příspěvek na inv. vozík s přísluš.
příspěvek na bydlení po požáru
úhrada neurorehabilitace
příspěvek na neurorehabilitaci
příspěvek na neurorehabilitaci
úhrada zdravotní matrace
úhrada bytového vybavení
příspěvek na schodišťovou sedačku
příspěvek na inv. vozík
úhrada dioptrických brýlí
úhrada šicího stroje
úhrada dentisty
úhrada intenzivní fyzioterapie
úhrada rehab. pobytu
příspěvek na invalid. židli
příspěvek na inv. vozík
úhrada nábytku a potřeb syna
příspěvek na neurorehabilitaci

24 686
97 901
41 435
9 650
27 817
34 969
14 400
16 915
721 020
123 468
47 000
43 990
31 332
2 856
91 186
35 205
50 000
53 997
42 000
7 580
19 713
328 485
20 430
29 050
14 079
9 995
11 237
10 000
10 000
2 528
5 990
4 010
15 000
15 267
5 000
10 000
10 000
18 000

Nikola Zavřelová
Ondřej Beníček
Petra Ptáčková
Rostislav Vicher
Tomáš Friedrich
Vendula Machálková
Viktorie Trundová
Lenka Lehmanová
Celkem

příspěvek na pračku
příspěvek na el. pohon k inv. vozíku
odůvodněné potřeby rodiny
příspěvek na přísluš. k inv. vozíku
příspěvek na rehab. pomůcku
příspěvek na sušičku prádla
příspěvek na obnovu bytu po požáru
úhrada odůvodněných potřeb dětí

7 000
14 163
10 000
8 000
10 000
5 000
15 000
15 000
2 140 354

Grantové řízení 2020 – poskytnuté příspěvky na podporu odlehčovací péče a dobrovolnictví:
Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.
Arpida, z.ú.
DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s.
Domov - plzeňská hospicová péče, z.ú.
Charita Valašské Meziříčí
Klubíčko Beroun, z.ú.
Hospic sv. Štěpána, z.s.
Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.
Celkem:
Ostatní poskytnuté dary 2020
příspěvek prarodičům na výchovu osiřelého vnuka
Nejste sami - mobilní hospic, z.ú.
J. Borovec - obal matrace, nafuk. umývadlo
V.Trundová - požár bytu
J. Hubálková - přísp. na auto pro pěstounku
Celkem:

20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
160 000

12 000
20 000
1 589
40 000
80 000
153 589

Celkem poskytnuté nadační příspěvky: 2 453 943 Kč
15. Přehled přijatých darů
Všechny účelové přijaté dary a výtěžky sbírek se účtují na příslušné účty fondů - účet 911 a dary
přijaté na všeobecný účel a správu nadace se účtují na účty 682 – Přijaté příspěvky. Členění je
zajištěno kromě analytických účtů také členěním na střediska a zakázky.
Přijaté příspěvky – veřejná sbírka Pomáhat může každý:
Na pomoc konkrétním dětem, dospělým, seniorům a rodinám, které se kvůli
špatné zdravotní či sociální situaci ocitli v mimořádně těžké situaci, kterou
nemohou zvládnout vlastními silami

990 391

Ostatní účelově vázané příspěvky

134746

Oběti přírodních katastrof a mimořádných událostí, podpora hospicové péče,
Cena M. Velíška, domácí hospicová péče, obětí dopravních nehod, zdravotně
postižení
Příspěvky na všeobecný účel
Příspěvky na zajištění správy nadace

119 200
200 000

Přijaté věcné dary

0

Celkem přijaté dary: 1 444 337 Kč
16. Dárci – poskytnutý dar 10 000 Kč a výše
(kromě těch, kteří nechtějí být uváděni)
Čoupek Stanislav
Passerinvest Group, a.s.
ARBOEKO s.r.o.
Intl Fcstone Ltd
Klášterní officína s.r.o.
WB Lacke CZ, s.r.o.
Sedláček Pavel
Maxan Igor
Sbor CASD Sokolov
Malá Drahomíra
Moravec Pavel
Kahlerová Barbora
Kosina Pavel
Marek Pavel
Navrátilová Marie
Sniegon Pavel
Bořucká, Jiřina
Chválová Vilímovská Helena
IP broker, s.r.o.
Kopřiva Matěj

210 000
140 000
50 000
40 064
40 000
25 000
22 000
20 400
17 150
16 000
12 200
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
10 000
10 000
10 000
10 000

17. Přehled veřejných sbírek
Nadace měla v roce 2020 povolení pořádat jednu veřejnou sbírku s názvem Pomáhat může každý
Číslo jednací: S-MHMP/980701/2013
Datum rozhodnutí: 3.9.2013
Číslo sbírkového účtu: 57333375 /0300
Osoba oprávněná jednat ve věci sbírky: Iva Fundová-Macková
Datum zahájení sbírky: 1.10.2013
Datum ukončení: sbírka je povolena na dobu neurčitou
Účel sbírky: Získání finančních příspěvků určených na pomoc jednotlivcům, rodinám nebo skupinám,
které se ocitly v tíživé životní situaci v důsledku mimořádných událostí.
Vyúčtování sbírky v roce 2020:
přijaté příspěvky na sbírkový účet
Úroky

989 745
646

Celkem výtěžek v roce 2020

990 391

náklady spojené se sbírkou

51 422

čistý výtěžek

938 969

nevyužitý výtěžek z minulého vyúčtování

3 241 141

použití čistého výtěžku

2 140 354

zbývá k dalšímu použití

2 039 756

Částka k dalšímu použití je uložena na sbírkovém účtu a evidována ve zvláštním fondu 911.213.

18. Změny mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky:
Nedošlo k takovým změnám.

19. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejícího účetního období
Hospodářský výsledek za r. 2019 činil 449 495,98 Kč a byl rozdělen dle usnesení správní rady ze dne
22.6.2020 takto: 433 725,98 Kč na účet 901.111 – vlastní jmění a 15 770 Kč do fondu 911.005 – fond
daňová úspora.

20. Další informace
Náklady na správu nadace za rok 2020 byly 359 455 Kč.
Nadace ADRA nemá majetek zatížený zástavním právem.

Sestaveno dne:

30. 3. 2021

Podpis statutárního
orgánu účetní
jednotky:
Marek Škrla

Osoba odpovědná za
účetnictví
(jméno, podpis):
Marek Škrla

Osoba odpovědná za účetní
závěrku (jméno, podpis):
Rut Racková

