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Nadační Fond PES V NOUZI byl založen dne 5. srpna 2009 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 pejsků 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 a finanční příspěvky psím útulkům, karanténním stanicím,
depozitům a azylům, neziskovým organizacím, pokud jejich projekty souvisí s posláním a cíli
nadačního fondu.

ÚVODNÍ SLOVO
Vážené dámy a pánové,
dovolujeme si Vám představit Výroční zprávu Nadačního fondu PES V
NOUZI za rok 2013, která shrnuje výsledky našeho počínání a
hospodaření v tomto období.
V roce 2013 jsme se zaregistrovali do projektu Modrý život a nově
spustili zkušebně Psí přání – Váš zájem nás velmi mile překvapil – mohli
jsme tak pomoci 22 útulkům - nákupem krmiva, úhradě faktur za operace
pejsků či pomoci s výstavbou nebo rekonstrukcemi v útulcích.
Současně jsme se zaregistrovali na portále www.modryzivot.cz, kde běží
dva projekty – na rekonstrukce útulků a základní ošetření pejsků při příjmu do útulku.
Stále pokračujeme s Bazárkem na sociální síti Facebook, Vánoční aukcí a k tomu jsme nově
spustili Antikvariát, kde můžete zakoupit knihy, CD a DVD.
V dalším roce očekávejte ještě větší možnost podpory útulků, respektive pejsků pomocí akce Psí
přání a také budeme pracovat na rozšíření sbírky na pomoc pejskům pomocí služby DMS.
Závěrem si dovolíme poděkovat všem našim dárcům, sponzorům, partnerům a hlavně
dobrovolníků, bez nichž by naše činnost byla mnohem těžší.
Eva Šteklová, předsedkyně správní rady

ÚVODEM O ROKU 2013
Jako v předcházejícím roce, tak i v roce 2013 jsme se snažili získat finanční prostředky na
operace pejsků, rekonstrukce i zajištění krmiva útulkům po celé České republice.
Došlo k rozšíření bazárku na facebooku, o aukce, antikvariát a další nové reklamní předměty v
eobchůdku.
Na konci roku jsme spustili zkušebně projekt Psí přání na sociální síti facebook a podařilo se
získat cca 150.000,00 Kč na různé „psí přání“ - krmivo, pamlsky, boudy, oplocení v útulcích,
vybavení karantén atd.
PROJEKTY
1. Karta Premia – Home Credit – i v roce 2013 pokračujeme v spolupráci se společností Home
Credit - zákazníci, platící Kartou Premia získávají bonusy a tyto můžou formou poukázek
věnovat našemu nadačnímu fondu.
2. Stále 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 – reflexní vesty pro
pejsky, nové vzory hrníčků, samolepky, dárkové poukazy, frisbee, omalovánky, pastelky,
přívěsky na mince a ostatní.
4. I v tomto roce jsme se zúčastnili prodejní akce Jarmark Ona Dnes, kde jsme prodávali
konfekci věnovanou našimi dárci. V polovině roku jsme dohodli spolupráci se Second
Handem Krteček v Praze Libni, jež bude trvale prodávat oblečení, které nám bylo dárci
věnováno.
5. Zaregistrovali jsme s na portále www.modryzivot.cz, kde běží po celý další rok dva
projekty – Rekonstrukce kotců v útulcích a Základní ošetření pejsků.
6. Na sociální síti facebook máme ke konci roku cca 14 000 fanoušků, měsíčně rozesíláme
newsletter a jako každý rok se účastníme výstavy Sen zvířat v Praze 9 Vinoři.

KOMU A JAK
JSME POMOHLI
v roce 2013
Materiální
útulkům

pomoc

V roce 2013 jsme
mohli poskytnout
materiální pomoc
(granule,
konzervy, pelíšky,

antiparazitika apod.) v celkové hodnotě 121.661,00 Kč. Pomohli jsme tak pejskům v 30ti
útulcích České republiky k plným mističkám :-)
Současně jsme mohli poskytnout příspěvek na nové kotce v útulku Praze Libni, pomoci
vybudovat „polní nemocnici“ v Chodově u Karlových Varů a koupit zateplené boudičky pro
Azyl Pes v Krásném Lese, to vše za krásných 57 000,00 Kč.
Také v tomto roce jsme přispěli na nutné operace pejsků, od operací kyčlí Nelinky z
Fulneku, odstranění nádoru Lindy z Mladé Boleslavi, operace oka pejska Médi atd., celkem
za 54.431,00 Kč.
Všem dárcům mnohokrát děkujeme!!!
Více informací o darech a pomoci můžete najít na stránce o použití vašich darů.

V roce 2013 jsme azylům, útulkům a depozitům věnovali materiální pomoc – granule,
konzervy, antiparazitika atd. v celkové hodnotě 121.661,00 Kč.
Materiální pomoc byla poskytnuta následujícím žadatelům:
- Vita canem, o.s.
- Azyl Dej Pac Častonín
- Naděje pro Chov Hněvice
- Os Fousek
- OS Kočičí Naděje
- Útulek Lukavice, Dobříš, Fulnek, Kralupy nad
Vltavou, Praha - Libeň
- Opuštěná a léčebná zvířata, o.s.
- Cibela
- Azyl Tylda
- Šance zvířatům, o.s.
- Mazlíci v nouzi

- Útulek U Šmudliny, Tachov
- OS Beky
- Psí domov Řepnice – Litoměřice
- Azyl Pes Krásný Les
- Veterinární převoz a výcvik psů
- OS Konec Toulání
- VET Servis
- Útulek Bzenec
- O.S. Místo
- Home4Pets
- Ostrovský Macík
- Caniscentrum Lanškroun
V tomto roce jsme pomohli také dalším pejskům bez domova – poskytli jsme finanční
příspěvky ve výši 57.000,00 Kč na akutní operace a veterinární ošetření.
Útulek Bohumín – operace nádoru pejska Robina
OS na ochranu opuštěných zvířat Mladá Boleslav – odstranění nádoru fenky Lindy
Útulek Broumov – záchrana fenky a jejích 5 štěňátek
Útulek Fulnek – operace kyčle fenky Nelinky
Útulek U Šmudliny, Tachov – kastrace pejska Yetiho
Pomoc psům Novojičínsko – odstranění kýly a současně kastrace Rockyho a Dony
Neposedné tlapky – příspěvek na operace 6ti pejsků
Moravskoslezský spolek na ochranu zvířat – příspěvek na kastrace pejsků odebraných z množírny
Útulek Praha Libeň – operace slepé fenky Esterky
Home4Pets – operace - luxace patel dvou čivav
Dogpoint – vyšetření srdíčka fenečky Múzy
OS Beky – operace očička pejska Médi
Příspěvky na projekty a rekonstrukci
V roce 2013 jsme díky podpoře našich dárců a sponzorů jsme podpořili:
- nákup nového kotce a zateplené boudy pro Azyl Pes Krásný Les v hodnotě 15.000,00 Kč
- vystavět veterinární kotce v Karlovarském kraji – Veterinární převoz a výcvik psů v hodnotě
20.000,00 Kč
- přispět na nové kotce v útulku Praze Libni, celkem 10.000,00 Kč

ROZVAHA
VE
ZJEDNODUŠEN
ÉM
ROZSAHU
K 31. 12. 2013 (v
tis. Kč)

AKT IVA
Dlouhodobý majetek

Stav k poslednímu
dni úč. obd.
52

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

69

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

-17

Krátkodobý majetek celkem

1 408

Zásoby celkem

179

Pohledávky celkem

4

Krátkodobý finanční majetek celkem

1 225

AKT I VA C E LK E M

PAS I VA
Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem
Účet výsledku hospodaření
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

1 460
Stav k poslednímu
dni úč. obd.
1 380
934
446
299
147

Cizí zdroje
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem

80
32
48

PA S I V A C E L K E M

1 460

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU K 31. 12. 2013 (v tis. Kč)

Celkem
Název ukazatele
(hlavní činnost)
Náklady
Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem

29
352

Ostatní náklady celkem

2

Odpisy, pr. majetek, tvorba rezerv a 0P celkem

7

N Á K LAD Y C E L K E M

390

Výnosy
Ostatní výnosy celkem
Přijaté příspěvky celkem
VÝNOSY CELKEM

55
634
689

Výsledek hospodaření před zdaněním (+ / -)

299

Výsledek hospodaření po zdanění (+ / -)

299

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

VZZ PvN 2009 – 2013
(Eko body)

(není-li uvedeno jinak, údaje jsou za období 2009 až 2013)
Přijatá půjčka
bezúročná půjčka od zakladatelky NF byla v roce 2013 zcela splacena
Přijaté nadační dary
finanční ve výši 1.227.777,92 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 313.214,36 Kč
Jednalo se zejména o krmivo, léky, hračky a další potřeby pro psy.
Poskytnuté nadační příspěvky
finanční ve výši 55.189,69 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 202.731,36 Kč
Výčet jednotlivých typů věcných darů je uveden u jejich příjmu.
Veřejné sbírky
příjem finančních prostředků ve výši 1.126.084,10 Kč
Jednalo se zejména o prodej sbírkových předmětů a výtěžků z pořádaných aukcí.
výdej finančních prostředků ve výši 248.035,96 Kč
Jednalo se zejména o nákup potřeb pro psy a úhradu nákladů na veterinární ošetření.
náklady související s pořádanou sbírkou ve výši 57.857,58 Kč
Jednalo se zejména o bankovní poplatky a poštovné.
Ostatní náklady a výnosy
náklady související s naplněním účelu NF ve výši 48.570,00 Kč
Jednalo se zejména o úhradu veterinárních ošetření a převozy pejsků.
náklady související se správou NF ve výši 717.393,99 Kč
Skutečné správní náklady (za dobu od založení fondu dosud) převýšili o 90.406,34 Kč správní
náklady povolené statutem NF (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 i roku 2013 jsou pod stanoveným 25% limitem.
ostatní výnosy NF ve výši 40.472,69 Kč
Jednalo se zejména o bankovní úroky a poštovné.
Stav majetku, financí, závazků a jmění k 31.12.2013
dlouhodobým hmotným majetkem je:
výstavní stánek za 10.668,00 Kč (účetně odepsaná částka 10.668,00 Kč)
počítač za 29.402,01 (účetně odepsána částka 6.127,01 Kč)
notebook za 11.144 Kč (účetně odepsána částka 472,00 Kč)
nůžkový stan 2x3m za 17.439 Kč (účetně odepsána částka 0,00 Kč)
NF získané a dosud nepředané věcné dary ve výši 110.483,00 Kč
na sbírkových prostředcích zbývá částka ve výši 820.190,56 Kč, vč. pořízených a dosud
neprodaných sbírkových předmětů, viz dále:
pořízené sbírkové předměty určené k prodeji v rámci veřejné sbírky jsou ve výši 68.680,19 Kč
na provozních finančních prostředcích zbývá částka ve výši 405.264,57 Kč
NF má pohledávku ve výši 3.906,00 Kč
NF dluží na svých závazcích částku ve výši 31.872,00 Kč
budoucí náklady NF činí částku ve výši 217,50 Kč
budoucí výdaje NF činí částku ve výši 48.311 Kč
celkovým výsledkem hospodaření (od založení NF) je zisk 446.271,16 Kč
Kompletní Účetní závěrka NF k 31.12.2013 je k dispozici zde.

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM
PŘIJATÉ DARY
FINANČNÍ – NAD 10 000 Kč:
4dog Martin Dušek – 30.000,00 Kč
GM Electronic, s.r.o. - 50.000,00 Kč
Vlasta Zavázalová – 10.000,00 Kč
Radek Vlašic – 10.000,00 Kč
Daniela Vavřičková – 10.000,00 Kč
Breezy Human, s.r.o. - 10.000,00 Kč
ETNETERA, a.s. - 10.000,00 Kč
POSKYTNUTÉ DARY
Psí domov Řepnice – materiální pomoc ve výši 16.052,00 Kč
Psí útulek Libeň – 15.986,00 Kč – operace slepé fenečky Ester
Psí útulek Libeň – 10.000,00 Kč - příspěvek na kotce
Veterinární převoz a výcvik psů – 12.000,00 Kč – výstavba veterinárního kotce
Azyl Pes Krásný Les – 15.000,00 Kč – nákup nového kotce a 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:

………………………..
Eva Šteklová

………………………
Veronika Hadrabová

……………………….
Monika Lendrová, MBA

……………………….
Ing. Lukáš Matějů

