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Příloha v účetní závěrce ve zkráceném rozsahu

Korporace Víly pro dět, nadační fond

ke dni 31.12.2017

1. Popis účetní jednotky

Název: Víly pro dět, nadační fond
Sídlo: Velkomoravská 345/347, PSČ 696 18, Lužice
Právní forma: 
IČ: 04784880
Předmět podnikání:  umělecká výmalba
Den vzniku účetní jednotky: 9.2.2016
Zdaňovací období: od 1.1.2017 do 31.12.2017
Rozvahový den: 31.12.2017
Okamžik sestavení účetní závěrky: 31.12.2017

1.1. Poslání účetní jednotky (hlavní činnost, hospodářská a další činnost)
Hlavní činnost spočívá v realizaci prostředí, ve kterém tráví čas dět nemocné, postžené či 
nepohyblivé. Realizace projektů je prostřednictvím umělecké výmalby, která pomáhá zlepšit prostory
sloužící potřebám dět, veřejná prostranství či jiné prostory sloužící potřebným, kde tto tráví svůj čas.
V roce 2016 se jednalo o výmalbu pokojů nemocnice v Kyjově na dětském oddělení.
Hospodářskou ani další činnost nadační fond neprovozuje.

1.2. Statutární orgány a organizační složky s vlastní právní osobnost
Správní rada je složena ze 2 členů.
Za nadační fond jedná předseda správní rady samostatně. Nemůže-li jednat předseda 
správní rady samostatně, jedná místo něj místopředseda správní rady.

1.3. Zakladatelé, zřizovatelé, vklady do vlastního jmění
Zakladatelem fondu je paní Michaela Piňosová, která také realizuje veškerou výmalbu.

2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod

2.1. Použité obecné účetní zásady
Dle zákona o účetnictví a platné vyhlášky 

2.2. Použité účetní metody
Dle zákona o účetnictví a platné vyhlášky 

2.3. Informace o odchylkách od metod podle § 7 odst. 5 zákona o účetnictví s uvedením jejich 
vlivu na majetek a závazky, na fnanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky

Nejsou

2.4. Způsob oceňování majetku a závazků
Pořizovací cenou
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Příloha v účetní závěrce ve zkráceném rozsahu

Korporace Víly pro dět, nadační fond

ke dni 31.12.2017

2.5. Způsob stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky)
Odpisy ani opravné položky fond netvoří

2.6. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu
Cizí měna se nepoužívá

3. Účetní jednotky, v nichž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením
Nejsou

4. Informace o položkách dlouhodobého majetku
Dlouhodobý majetek není

5. Účetní jednotky, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím 3. osoby drží podíl
Nejsou

6. Splatné dluhy pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politku 
zaměstnanost, splatné dluhy veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky

Dluhy nejsou

7. Cenné papíry nabyté účetní jednotkou
Nejsou

8. Informace k položkám dluhů 

8.1. Dluhy, které vznikly v daném účetním období a u kterých zbytková doba splatnost 
k rozvahovému dni přesahuje 5 let

Nejsou

8.2. Dluhy kryté zárukou
Nejsou

8.3. Finanční nebo jiné dluhy, které nejsou obsaženy v rozvaze
Nejsou

9. Výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost a pro účely daně z příjmů
Činnost provozuje fond pouze hlavní, výsledek hospodaření je 160 ts. Kč

10. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců dle kategorií a osobní náklady za účetní období 
v členění podle výkazu zisku a ztráty

11. Účast členů řídicích, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky v osobách, s nimiž účetní 
jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy

Nejsou

12. Zálohy, závdavky a úvěry poskytnuté členům řídicích, kontrolních a jiných orgánů
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Nejsou
13. Informace k dani z příjmů

13.1. Způsob zjištění základu daně z příjmů
Rozdíl mezi výnosy 359 ts. Kč a náklady 198 ts. Kč

13.2. Použité daňové úlevy
Nejsou

13.3. Způsob užit prostředků v běžném účetním období získaných z daňových úlev 
v předcházejících zdaňovacích obdobích

Daňové úlevy v předcházejících obdobích nebyly

14. Významné položky z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, u kterých je uvedení podstatné pro 
hodnocení fnanční a majetkové situace

Náklady na spotřebu materiálu    56 ts. 
Náklady na ostatní služby    25 ts. 
Poskytnuté příspěvky 117 ts.

15. Přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů
Dary byly přijaty od fyzických i právnických osob, také od občanů, celkem ve výši 256 660,- Kč.
Dar byl poskytnut Nemocnici Kyjov ve výši 117 165,- Kč.

16. Přehled o veřejných sbírkách podle zákona upravujícího veřejné sbírky
Veřejná sbírka byla osvědčena pod č. j. JMK/83853/201Krajským úřadem Jihomoravského kraje dne 
4. 6. 2016. Dosud nebyly shromážděny touto sbírkou žádné fnanční prostředky.

17. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období
Výsledek hospodaření dosud nebyl vypořádán

18. Informace o individuální produkční kvótě, individuálním limitu prémiových práv a jiných 
obdobných kvót a limitů, o kterých účetní jednotka neúčtovala na rozvahových ani 
výsledkových účtech

Nejsou

Sestaveno dne: 30.3.2018

Sestavil: Freislebenová 737 507 107
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