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ÚVODNÍ SLOVO ZAKLADATELKY
NADAČNÍHO FONDU ANDREY
VEREŠOVÉ
Nadační fond Andrey Verešové jsem se rozhodla
založit v roce 2016, protože mi osudy druhých
nejsou lhostejné.
Velmi mě trápí, že jsou na světě děti, které nemají
citové a rodinné zázemí, případně jsou bez
finančních prostředků, což jim brání prožít
bezstarostné dětství, studovat a rozvíjet svoje
nadání.
Proto jsem se tedy rozhodla založit NF AV a
pomáhat tak zlepšovat komplikované životní
osudy a problémy dětí v nouzi.
Každý splněný sen, úsměv na tváři je pro mě
obrovskou radostí.
Uvědomuji si, že nemohu pomoci všem, ale pevně věřím, že se nám společně podaří
maximum, abychom udělali životy dětí krásnější, zachránili co nejvíce dětských osudů a
splnili co nejvíce dětských snů.
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O NÁS
NFAV podporuje talentované děti ze sociálně
slabších rodin a dětských
domovů v oblasti kultury, sportu a vzdělání.
Účelem Nadačního fondu AV je všestranně
přispívat ke zlepšování a rozvoji kvality života dětí.
Základní princip pomoci, který jsme přijali za svůj,
je jednoduchý: konkrétní dítě – konkrétní potřeba
– konkrétní dárce.
Výchozí pilíře naší charitativní činnosti jsou
konkrétnost, transparentnost, adresnost a
efektivita.

O naší činnosti pravidelně komunikujeme s médii, a to jak prostřednictvím
zakladatelky nadačního fondu, paní Andrey Verešové, tak pomocí projektů a akcí, které
pořádáme.
Náš nadační fond se zaměřuje na podporu činností, jako jsou vzdělávací aktivity a
projekty spojené s rozvojem talentů, zájmů, zálib, koníčků či budoucích profesí dětí.
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O NÁS
Pozornost soustředíme na děti z finančně
znevýhodněných a sociálně slabších poměrů a
na dětské domovy.
Naším cílem je taky plnit dětské sny.
Zprostředkováváme setkání dětí se známými
osobnostmi z oblasti, ve které se chtějí děti
realizovat a dále rozvíjet své nadání. Jejich idoly
tak můžou byt další motivací a inspirací v jejich
životě a studiu. Organizujeme výlety, tábory,
semináře, módní přehlídky, sportovní turnaje,
školení.
Vzdělávacím a výchovným působením
napomáháme nejen jejich psychickému i
fyzickému rozvoji, ale v konečném důsledku
rozvoji celé společnosti.
Děti jsou naše budoucnost. Činnost našeho nadačního fondu je možná jen díky
financování z více zdrojů. Velmi cenná je pro nás každá podpora od našich dárců,
příznivců a dobrovolníků. Pomoci nám můžete i Vy. Podpoříte tak další rozvoj našich
programů pro děti.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NFAV
Datum vzniku : 3. října 2016
Název: Nadační fond Andrey Verešové
Spisová značka: N 281 vedená u Krajského soudu v Plzni
Sídlo: Vlastina 602/23, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň
Identifikační číslo: 054 33 223
Právní forma: Nadační fond
Účel nadačního fondu:
Podpora sociálně slabých a znevýhodněných dětí při jejich výchově a studiu na
základních školách, podpora dalšího vzdělávání sociálně slabých a znevýhodněných
dětí, podpora rozvoje jejich výuky, vzdělanosti a zájmových aktivit. Podpora sportovních
a kulturních akcí a aktivit, podpora talentovaných sportovců a umělců.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NFAV
Správní rada:
Předseda správní rady: Mgr. ANDREA VEREŠOVÁ, dat. nar. 28. června 1980
01008 Žilina, Zvolenská 1778/13, Slovenská republika, PB: Dukelská 783, 334 01
Přeštice, den vzniku funkce: 3. října 2016, den vzniku členství: 3. října 2016
Člen správní rady: JUDr. DANIEL VOLOPICH, dat. nar. 2. července 1964
Růženy Svobodové 526/28, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň, den vzniku, členství: 3.
října 2016
Člen správní rady: DANIELA VOLOPICHOVÁ, dat. nar. 12. května 1943
Nerudova 1167, 334 01 Přeštice, den vzniku členství: 3. října 2016
Počet členů: 3
Způsob jednání: Za nadační fond jedná předseda správní rady samostatně
Revizor: JUDr. TOMÁŠ TOMŠÍČEK, dat. nar. 12. července 1976, Skautská 1537/11,
Severní Předměstí, 323 00 Plzeň, den vzniku funkce: 3. října 2016
Zakladatelé:
Mgr. ANDREA VEREŠOVÁ, dat. nar. 28. června 1980, 01008 Žilina, Zvolenská 1778/13,
Slovenská republika, PB: Dukelská 783, 334 01 Přeštice
Vklad: 50 000,- Kč, Splaceno: 100%
JUDr. DANIEL VOLOPICH, dat. nar. 2. července 1964, Růženy Svobodové 526/28,
Severní Předměstí, 323 00 Plzeň
Vklad: 50 000,- Kč , Splaceno: 100%
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PROJEKTY V ROCE 2017

LETNÍ TENISOVÝ KEMP
Na přelomu července a srpna jsme si připravili pro
děti ze sociálně slabších rodin a dětských domovů
příměstský kemp.
Tábor trval 5 dní a pro děti byl připravený nabitý
program. Mimo hodin tenisu, jak je z názvu tohoto
projektu patrné jsme měli připraveno mnoho dalších
aktivit, aby se děti jednoduše nestihly nudit.
Mohly využít i skákací hrad a takzvaný ródeo tanec.
Dělá nám radost podporovat talentované děti a to
všechny na kempu bezesporu byly.
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PROJEKTY V ROCE 2017

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA BLACKEVE
Na akci s názvem BLACKEVENING umožnila naše
zakladatelka Andrea Verešová dětem z dětského
domova Domino přijet do Prahy do restaurace
SOHO, kde se akce konala a vystoupit před
publikem 200 lidí.
Dvě talentované dívky se prošly po mole a jedna
šikovná slečna Terezka zazpívala.
Bylo to opravdu krásné, a je radost vidět takto
talentované děti, které se chtějí rozvíjet a pracovat
na sobě.
Jsme rádi, když takové děti můžeme podpořit a
plnit jejich sny,

9

PROJEKTY V ROCE 2017

NÁVŠTĚVA DD DOMINO
Dětičky z dětských domovů potřebuji především
lásku a pozornost.
V DD Domino jsou moc šikovné a usměvavé
dětičky, za kterými moc rádi jezdíme a věnujeme jim
mimo finančních darů především svůj čas a lásku.
NFAV motivuje děti do jejich budoucích životů a
rozvíjí je v tom, co je baví.
... protože děti jsou naše budoucnost
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PROJEKTY V ROCE 2017

FASHION CHARITY NIGHT 2017
Akce Fashion Charity Night se koná každý rok v
Popradě.
Ani letos naše Andrejka nechyběla na této krásné
akci a svou účastí ji podpořila.
Vystoupením známých umělců a přehlídkou Lenky
Pištějové jsme mohli podpořit opuštěné děti ze
znevýhodných rodin a děti z dětských domovů.
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PROJEKTY V ROCE 2017

NÁVŠTĚVA DD DOMINO S MAJKEM
SPIRITEM
Do dětského domova Domino v Plzni chodíme
často.
Jednou návštěvou jsme děti rozhodně překvapili. A
to sice když s námi dorazil do domova Majk Spirit.
Děti se s ním mohly vyfotit a nebo si nechat
podepsat podpisovou kartu, kterou měl pro
všechny děti Majk připravenou.
No a samozřejmě jsme nepřišli s prázdnou. Děti
dostaly plyšáky, panenky, sladkosti a další hračky a
také dárkový šek na částku 10 000 Kč.

12

PROJEKTY V ROCE 2017

MÓDNÉ SLOVENSKÉ DNY
Krásná akce, na které jsme uspořádali módní
přehlídku značky naší zakladatelky Andrejky
Verešové, na které jsme splnili sen holčičkám z
detských domovů, které se chtějí stát modelkami, a
mohly si tak vyzkoušet, jaké je to stát na skutečném
přehlídkovém mole a vystupovat před publikem.
Všechny holčičky byly nadšené a věříme, že to pro
ně byla nejen skvělá zkušenost, ale také motivace
do jejich dalšího života.
Velice děkujeme firmě Pierre Fabre za hodnotný
šek pro náš nadační fond. Těší nás, že nemyslíte
jen na sebe a dělíte se o své štěstí a úspěch.
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PROJEKTY V ROCE 2017

MIKULÁŠ V DD DOMINO
V DD Domino v Plzni se v úterý 5. prosince 2017
uskutečnila velká Mikulášská nadílka v režii NFAV ve
spolupráci se společností MALL.cz a za účasti
dalších hostů, a to především modelky Lenky
Olbertové, populárního plzeňského fotbalisty Davida
Limberského a modelky Lucie Křížkové.
Mikulášské nadílky se zúčastnilo celkem 42 dětí a
šest tet. Mikuláš, anděl a čerti rozdávali dárky, které ale
nebyly pro každého stejné. Kdo byl hodnější a dobře
se učí měl dárek větší a naopak. Měly ale možnost
vynahradit své horší hodnocení písničkou, básničkou
a nebo vtipem.
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PROJEKTY V ROCE 2017

CHARITATIVNÍ KALENDÁŘ NA
ROK 2018

Za podpory firmy NEW LIVING CENTER, INBAR
DIAMONDS a BLACKEVE jsme zrealizovali
kalendář pro rok 2018 s naší zakladatelkou
Andreou Verešovou.
Kalendář si mohli naši dárci zakoupit skrz
spolupracující stránky www.blackeve.cz a koupí
tohoto kalendáře tak pomohli k podpoře dětí z
dětských domovů a sociálně slabších rodin.
Výtěžek z kalendáře byl použit na realizaci projektů
především začátkem roku 2018, mezi kterými je
například lyžařský pobyt pro dětičky z dětského
domova Trnová.
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SOUPIS PŘIJATÝCH A POSKYTNUTÝCH
NADAČNÍCH DARŮ
Dary a finanční příspěvky od fyzických
osob nepřesahující 10 000 Kč

25.218,40 Kč

Dary a finanční příspěvky
od právnických osob

1.360.340,25Kč

CTP Invest, spol. s r.o.
Greyhound Company, a.s.
Fresh Corporation s.r.o.
Nadácia Televízie Markíza
PIERRE FABRE MEDICMENT s.r.o.
INBAR, s.r.o.
La Estetica s.r.o.

1.000.000,00Kč
100.000,00Kč
7.000,00Kč
163.493,26 Kč ( 6.580EUR )
24.847,00Kč ( 1.000EUR )
40.000,00Kč
25.000,00Kč

Celková výše přijatých darů ROKU 2017:

1.385.558,66 Kč

Přehled poskytnutých nadačních darů a příspěvků 2017:
Letní KEMP s Andreou Verešovou

55.228,00Kč

Dárečky splněné sny dětem

38.630,50Kč

Dary a finanční příspěvky fyzickým
osobám nepřesahující 10tis Kč

14.700,00Kč

Dary a finanční příspěvky právnickým
osobám nepřesahující 10tis Kč

10.000,00Kč

Celková výše poskytnutých darů ROKU 2017:

118.558,50 Kč
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017
Nadační fond AV v roce 2017 vedl účetnictví předepsaným způsobem ve smyslu zákona
č.563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Účetní závěrka nadačního fondu sestavená na jeho
základě podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace nadačního fondu.
- Nevznikla povinost podání přiznání daně z příjmů právnických osob, ani povinnost ověření účetní
závěrky auditorem.
Nadační fond AV nezískal ani nenakoupil v roce 2017 žádný odepisovaný hmotný ani nehmotný
majetek, k 31.12.2017 neevidoval žádné závazky.
Nadační fond AV má zřízen vkladový účet. Byly přijaty úroky plynoucí z tohoto účtu.
Nadační fond AV v roce 2017 zaměstnal 5 zaměstnanců na dohodu o provedení práce
v rámci akce Kemp s Andreou Verešvou.
Nadační fond AV v roce 2017 nepořádal žádnou veřejnou sbírku.
Majetkový vklad zřizovatele fondu 100.000,00Kč
Počáteční stav na účtu fondu 109.047,85Kč
Konečný zůstatek na účtu k 31. 12. 2017 1.287.436,24Kč
Konečný stav pokladny k 31.12.2017
43.078,10Kč
Celkové výnosy za rok 2017 : 119.162,23Kč z toho:
- nadační dary pro účelu fondu 119.076,90Kč
- úroky přijaté 85,33Kč
Celkové náklady na správu fondu : 45.619,00Kč z toho:
- bankovní poplatky 1.100,00Kč
- spotřeba materiálu 2.991,00Kč
- ostatní služby 41.528,00Kč
Uvedené náklady jsou podkladech účetní závěrky fondu k 31. 12. 2017.
Náklady související se správou fondu činily za rok 2017 celkem 45.619,00Kč, tj. 3,65 % z výše
majetku fondu k 31. 12. 2017.
V roce 2017 celkové roční náklady související se správou nepřevýšily 20% majetku fondu k
31.12.2017 , byl dodržen limit stanovený Zakládací listinou.
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ROZVAHA

NADACE

NADAČNÍ ČINNOST
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

NADACE

NADAČNÍ ČINNOST
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ZPRÁVA REVIZORA O VÝSLEDCÍCH
KONTROLNÍ ČINNOSTI
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PROJEKTY V ROCE 2017

NAPSALI O NÁS

VÝROČNÍ ZPRÁVA
2017
NADAČNÍ FOND ANDREY VEREŠOVÉ
VLASTINA 23
PLZEŇ 323 00
IČ: 05433223

KONTAKTY
POMAHAME@NFAV.CZ
WWW.NFAV.CZ
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/NADACNIFONDANDREYVERESOVE/

