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ÚVODNÍ SLOVO
Vážené dámy a pánové,
je nám velkou ctí, že dostáváte do rukou výroční
zprávu našeho nadačního fondu PES V NOUZI,
kde najdete přehled činností s výsledky naší práce
v uplynulém roce 2012.
V roce 2012 jsme se pustili do čtvrtého roku
fungování fondu a na konci tohoto roku nás čekalo
nejvíce práce.
Začátkem roku jsme na sociální síti facebook spustili
bazárek, určený pro prodej věnovaných předmětů našimi fanoušky. Ihned se stal
velmi oblíbeným.
Současně jsme navázali spolupráci se společností HOME CREDIT – Premia
karta, díky které získáváme finanční příspěvky na pomoc útulkům a azylům.
V polovině roku 2012 nám bylo nabídnuto uspořádání sbírky v prodejně Zvěrokruh
v Mladé Boleslavi, kde zákazníci mohou zakoupit krmivo či jiné potřeby pro
pejsky.
Koncem tohoto roku nás oslovil slevový portál ZAPAKATEL.CZ s nabídkou
uspořádání akce na pomoc pejskům v útulcích. Díky této spolupráci se podařila
uhradit spousta operací zraněných psů, nakoupit boudičky na zimu, zrekonstruovat
útulky a pomoci i materiálně.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří jakkoliv podpořili naši činnost.
Poděkování patří nejen sponzorům, dárcům, ale i našim dobrovolníkům za
jejich dosavadní spolupráci, která je pro nás nepostradatelná.
Monika Lendrová, MBA, předsedkyně správní rady
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Nadační fond PES v NOUZI vznikl dnem zápisu Nadačního fondu do nadačního
rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, v oddílu N, vložce číslo 752, dne 15.
7. 2009. Identifikační číslo fondu je 289 32 421.
Nadační fond PES V NOUZI byl založen za účelem aktivní pomoci psím
útulkům a azylům, psům zatoulaným či nechtěným, týraným či jinak
strádajícím, za jejichž smutné osudy můžeme právě my lidé. Naše pomoc se
soustředí především na návrat ztracených psů zpět do rodin, podporu psí adopce,
zajištění chybějící veterinární péče v útulcích, rekonstrukce útulků a zajištění
chybějícího krmiva a potřeb pro útulky a depozita.
Nadační fond poskytuje materiální i finanční příspěvky psím útulkům, karanténním
stanicím, depozitům a azylům, právnickým osobám, neziskovým organizacím,
pokud jejich projekty souvisí s posláním a cíli nadačního fondu.
Posláním fondu je především:
1. Shromažďování finančních prostředků a materiální pomoci pro psí útulky,
azyly a depozita, které se starají o opuštěné, týrané, odhozené a zachráněné
bezprizorní psy. Tato pomoc spočívá především v příspěvcích na akutní veterinární
zákroky a zajištění základních potřeb pro útulky (odčervení, krmivo, očkování,
desinfekce a jiné). Dále přispíváme i na neodkladné rekonstrukce (zateplení apod.).
2. Aktivní hledání nových adoptivních rodin pro opuštěné či nechtěné psy, a to
především pomocí vlastního interaktivního portálu PESVNOUZI.cz, a dále pomocí
sítě Facebook, plošné online inzerce a inzerce v tištěných médiích (Psí Kusy, Blesk
a další).
3. Hledání ztracených psů a jiných zvířátek pomocí svého portálu
PESVNOUZI.cz a sítě facebook, kde nám s hledáním pomáhá aktivně veřejnost a
spřátelené organizace.
4. Podpora umisťovacích výstav či vzdělávacích akcí, které svým účelem či
záměrem naplňují účel fondu.
5. Poradenská činnost pro páníčky v nouzi či zprostředkování odborné rady pro
pejskaře i nepejskaře na mnohá psí témata.
Zdrojem finančních prostředků fondu jsou individuální a firemní dárci. Fond
v roce 2012 neobdržel žádné příspěvky od státních orgánů či institucí.
"Psi nejsou celým naším životem, ale díky nim je náš život úplný."
www.pesvnouzi.cz

ÚVODEM O ROKU 2012
Nedostatek financí na operace, rekonstrukce či provoz útulků nás vedl k zamyšlení
a tím spuštění několika projektů, kterými jsme získali možnost pomoci tam, kde je
potřeba.
Konkrétně se jednalo o spuštění ebazárku, navázání spolupráce s Kartou
Premia (Home Credit), prodejem dalších reklamních předmětů aj. Závěrem
roku jsme spustili projekt se ZAPAKATEL.cz, díky němuž jsme obdrželi značnou
finanční částku, spousta pejsků našla nový domov a pomohlo se zateplit boudy
v útulcích.
PROJEKTY
1. Karta Premia – Home Credit – v průběhu roku 2012 jsme navázali spolupráci se
společností Home Credit – konkrétně Kartou Premia. Zákazníci, platící Kartou
Premia získávají bonusy a tyto můžou formou poukázek věnovat našemu
nadačnímu fondu.
2. Nově probíhá sbírka v prodejně Zvěrokruh v Mladé Boleslavi, kde mohou dárci
přímo zakoupit krmivo pro pejsky v útulcích.
3. E-obchůdek – do našeho eobchůdku přibyly nové reklamní předměty – čokoládové
pralinky, samolepky „Pomáhám pejskům v nouzi“ a ostatní.
4. Fler.cz, ceskeprodukty.cz – nově probíhá prodej na těchto webových stránkách. Na
Fler.cz prodáváme výrobky od našich dárců či výrobky členů správní rady a
dobrovolníků. Nově se zúčastňujeme i prodejních akcí jako je Jarmark OnaDnes.cz,
dětský bazárek v Praze 9 či tradiční umisťovací výstava Sen zvířat v Praze.
5. Kampaň se Zapakatel.cz – v říjnu tohoto roku jsme byli osloveni portálem
Zapakatel.cz s nabídkou kampaně na pomoc útulkům a týraným psům.
Současně s touto akcí byla objednána reklama na billboardech v Praze po dobu
několika měsíců.
6. E-bazárek – pomocí sociální sítě Facebook získáváme finance prodejem předmětů,
které nám věnovali naši příznivci. Celá částka tak putuje na konto nadačního fondu.
7. Facebook – Nadační fond PES V NOUZI se také prezentuje na sociální síti
Facebook, čímž vycházíme vstříc příznivcům nadačního fondu mladších a středních
věkových kategorií, pro které je v současné době komunikace na sociální síti již
běžným standardem.
8. Informační newsletter, účast na akci Sen zvířat
– každý měsíc automaticky rozesíláme členům
a příznivcům nadačního fondu a jeho
prostřednictvím je informujeme o činnosti
fondu, možnosti pomoci, psům akutně hledající
nový domov či nadcházejících akcích.
Pravidelně
vystavujeme
na
největší
umisťovací výstavě v České republice – Snu
zvířat.

KOMU A JAK JSME POMOHLI
Materiální pomoc útulkům
V roce 2012 jsme azylům, útulkům a depozitům věnovali materiální pomoc –
granule, konzervy, antiparazitika atd. v celkové hodnotě 54.930,00 Kč.
Materiální pomoc byla poskytnuta následujícím žadatelům:
- Zvíře v tísni, o.s.
- Veterinární převoz a výcvik psů
- Útulek Olomouc
- Tachovský ornitologický spolek
- Chlupáči v nouzi, o.s.
- OS PES SENIOR
- Záchranný chov Hněvice u Štětí
- VITA CANEM, o.s.
- OS Azyl Dej Pac!
- OS FOUSEK
- Azyl Tylda paní Stejskalové
- PESOKLUB Dobříš, o.s.
- Útulek Libeň – Naděje pro zvířata, o.s.
- OS Neposedné Tlapky
- Útulek Břeclav Bulhary
- Caniscentrum Lanškroun
- Naděje pro 4 packy
- Kočičí Naděje
- Útulek Darkov
- Azýlek Bucifálek
- CIBELA, o.s.
- O.S. Místo Nová Paka
- Útulek Jirkov
Veterinární pomoc
V tomto roce jsme pomohli 10ti pejskům bez domova – poskytli jsme finanční
příspěvky ve výši 31.261,00 Kč na akutní operace a veterinární ošetření.
Zvíře v tísni, o.s. – operace žaludku pejska Rexíka
Tachovský ornitologický spolek – příspěvek na záchranu pejska Šmudly
Nový domov paní Šimkové – kauza štěňátek z kontejneru
OS Na ochranu zvířat v Mladé Boleslavi – operace nožičky fenky Tiny a léčba pejska
Bobíka
SOS for PETS – kastrace a léčba fenek Debie a Elišky
Útulek U Šmudliny – ošetření a léčba pejsků Kíra a Orina
Rézinčiny tlapky – veterinární ošetření pejska Vendy
P. Litoš – ošetření a léčba fenky Brity po adopci z útulku
Příspěvky na projekty a rekonstrukci
V roce 2012 jsme díky podpoře našich dárců a sponzorů mohli zakoupit boudičku pro
jezevčíka v Azylu Pes Krásný Les v hodnotě 500,00 Kč a opravit výběh včetně
zakoupení nové boudy v Azylu Dej Pac! v hodnotě 10 000 Kč.

ROZVAHA VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU K 31. 12. 2012 (v tis. Kč)
AKTIVA

Stav k poslednímu dni úč.
obd.

Dlouhodobý majetek

0

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

11

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

-11

Krátkodobý majetek celkem

757

Zásoby celkem

76

Pohledávky celkem

2

Krátkodobý finanční majetek celkem

678

Jiná aktiva celkem

1
757

AKTIVA CELKEM

PASIVA

Stav k poslednímu dni úč.
obd.

Vlastní zdroje celkem

623
475
148
163
-15

Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem
Účet výsledku hospodaření
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
Cizí zdroje

134
134

Krátkodobé závazky celkem

757

PASIVA CELKEM

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU K 31. 12. 2012 (v tis. Kč)
Celkem
Název ukazatele
(hlavní činnost)
Náklady
Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem

6
173

Ostatní náklady celkem
NÁKLADY CELKEM

3
182

Výnosy
Ostatní výnosy celkem
Přijaté příspěvky celkem
VÝNO SY CELKEM

40
305
345

Výsledek hospodaření před zdaněním (+ / -)

163

Výsledek hospodaření po zdanění (+ / -)

163

Účetnictví vede a účetní závěrku zpracovala účetní a mzdová firma Angel’s Accounting s.r.o.

SUMARIZACE VÝSLEDKŮ FONDU ZA OBDOBÍ 2009 – 2012
Přijatá půjčka
finanční ve výši 92.312,94 Kč (její aktuální zůstatek)
bezúročná půjčka od zakladatelky nadačního fondu PES V NOUZI
Přijaté nadační dary
finanční ve výši 588.398,01 Kč
Za tyto prostředky vděčíme Vám, našim milým dárcům.
službové ve výši 6.000,00 Kč
Jednalo se zejména o grafické služby a o převoz psa.
věcné ve výši 129.634,76 Kč
Jednalo se zejména o krmivo, léky, hračky a další potřeby pro psy.
Poskytnuté nadační příspěvky
finanční ve výši 49.484,69 Kč
Jednalo se zejména o příspěvky na nákup a rekonstrukci kotců v útulcích a úhradu
nákladů na veterinární léčbu.
věcné pořízené z přijatých finančních nadačních darů ve výši 5.730,00 Kč
Jednalo se zejména o krmivo a přípravky na odčervení.
věcné pořízené jako věcný nadační dar ve výši 83.910,66 Kč
Výčet jednotlivých typů věcných darů je uveden u jejich příjmu.
Veřejná sbírka
příjem finančních prostředků ve výši 544.481,09 Kč
Jednalo se zejména o prodej sbírkových předmětů a výtěžků z pořádaných aukcí.
výdej finančních prostředků ve výši 95.425,39 Kč
Jednalo se zejména o nákup potřeb pro psy a úhradu nákladů na veterinární ošetření.
náklady související s pořádanou sbírkou ve výši 22.659,00 Kč
Jednalo se zejména o bankovní poplatky a poštovné.
Ostatní náklady a výnosy
náklady související s naplněním účelu nadačního fondu ve výši 48.570,00 Kč
Jednalo se zejména o úhradu veterinárních ošetření a převozy pejsků.
náklady související se správou nadačního fondu ve výši 363.734,27 Kč
Skutečné správní náklady (za dobu od založení fondu dosud) převýšili o 90.406,34 Kč
správní náklady povolené statutem nadačního fondu (každoroční kritérium správních
nákladů je 25% nadačního jmění k poslednímu dni roku), důvodem byly vysoké náklady
na tvorbu webu v roce 2011; správní náklady roku 2012 jsou pod stanoveným 25%
limitem.
ostatní výnosy nadačního fondu ve výši 20.612,94 Kč
Jednalo se zejména o bankovní úroky a poštovné.

Stav majetku, financí, závazků a jmění k 31. 12. 2012
dlouhodobým hmotným majetkem je výstavní stánek za 10.668,00 Kč (účetně
odepsaný)
nadačním fondem získané a dosud nepředané věcné dary ve výši 45.724,10 Kč
na sbírkových prostředcích zbývá částka ve výši 426.396,70 Kč, vč. pořízených a dosud
neprodaných sbírkových předmětů
pořízené sbírkové předměty určené k prodeji v rámci veřejné sbírky jsou ve výši
30.711,31 Kč
na provozních finančních prostředcích zbývá částka ve výši 251.622,70 Kč
nadační fond má pohledávku (záloha na poštovné) ve výši 2.000,00 Kč
nadační fond dluží na svých závazcích částku ve výši 42.154,00 Kč
nadační fond dluží splacení půjčky ve výši 92.312,94 Kč
budoucí náklady nadačního fondu činí částku ve výši 624,92 Kč
celkovým výsledkem hospodaření (od založení nadačního fondu) je plus 147.491,99 Kč
Kompletní Účetní závěrka nadačního fondu k 31.12.2012 je k dispozici zde.

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM
PŘIJATÉ DARY
FINANČNÍ – NAD 10 000 Kč:
Petra Čermáková – 31.000,00 Kč
Milada Zelenková – 22.000,00 Kč
Angel´s Accounting – 10.000,00 Kč
Retail Info – 55.350,00 Kč
Spojka Group – 200.000,00 Kč
POSKYTNUTÉ DARY
Azyl Dej Pac – 10.000 Kč – příspěvek na opravu výběhu a nákup zateplené
boudy
Těmto i všem ostatním dárcům, které zde z důvodu prostoru uvedeny
nemáme, za veškerou finanční i morální podporu velmi děkujeme!
PODĚKOVÁNÍ VŠEM SPONZORŮM, PARTNERŮM A DÁRCŮM

KONTAKT
Nadační fond PES V NOUZI, Za Rybníkem 675, 252 42 Jesenice
www.pesvnouzi.cz
tel.: 77 55 66 136, email: info@pesvnouzi.cz
Bankovní spojení: 745 746 747/0600

V Praze dne: 15. 10. 2013

………………………..
Monika Lendrová

………………………
Eva Šteklová

……………………….
Aneta Dragulová

……………………….
Lukáš Matějů

