Výroční zpráva
za rok 2020

Výroční zpráva Nadace Lenky a Romana Šmidberských
za rok 2020 je zpracována v souladu s ustanovením
§ 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen ZÚ)
a § 358 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ)

V Pardubicích, dne 30. 6. 2021

Zpráva o hospodaření za rok 2020
Kapitálová pozice Nadace LR meziročně posílila na částku konečných 735 tis. Kč k poslednímu
rozvážnému dni a tato hodnota představuje nárůst vlastního kapitálu 162 tis. Kč. Nadbytek
nadačního kapitálu vymezený částkou 500 tis. Kč představuje kapitálový příspěvek odpovídající
výsledku hospodaření z nadační činnosti celkem v bilanční hodnotě 235 tis. Kč k poslednímu dni
účetního období 2020. Nadace LR vykazuje k rozvahovému dni 2020 bilanční sumu v částce 752
tis. Kč s podílem aktiva povahy krátkodobý finanční majetek ve výši 738 tis. Kč, včetně složeného
nadačního kapitálu.
V části výsledkových ukazatelů Nadace LR vykazuje výsledek hospodaření za období 2020 v hodnotě
162 tis. Kč, který představuje rozdíl hodnoty výnosů ve výši přijatých příspěvků celkem za
sledované období ve výši 1.463 tis. Kč a hodnoty nákladů celkem za období v částce 1.326 tis. Kč.
Během období roku 2020 Nadace LR vyplatila příspěvky potřebným ve výši 817 tis. Kč před
projektovou částí a v členění dle Přehledu nadačních příspěvků poskytnutých Nadací LR v obsahu
této Výroční zprávy..
Strukturu nákladů celkem dle povahy nákladů členíme ve významných položkách takto:
(a) Osobní náklady ve výši 15 tis. Kč.
(b) Spotřeba materiálu a služeb 272 tis. Kč.
Potvrzujeme přístup z minulého období a zpřesňujeme ve věci celkové výše vykázaných nákladů
osobní povahy vykázané výše, že zde nejsou zastoupeny: Odměny z výkonu funkce všech členů
správní rady, kontrolního orgánu (revizor Nadace LR) a výkonné funkce ředitele NLR, kteří jsou
vázáni bezúplatným výkonem své funkce.
V předložených výstupech hospodaření Nadace LR roku 2020 je vykázána výhradně nadační
činnost, ve shodě minulých období. Žádná ekonomická činnost nebyla Nadací LR realizována.

a) Přehled majetku a závazků
Krátkodobý finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek představují v případě Nadace LR pro rok 2020 peněžní prostředky
v českých korunách uložené na běžném účtu tuzemské banky a ceniny.
Položka v tis. Kč
běžné účty

finanční majetek celkem

1. 1. 2020

31. 12. 2020

588

738

588

738

Závazky
K poslednímu rozvážnému dni Nadace LR neeviduje závazky po splatnosti a současně neeviduje
žádné závazky mimo rozvahové účty.

b) Přehled darů
Celková výše finančních darů od právnických osob („PO“) činila 1 389 659,- Kč.
Celková výše finančních darů od fyzických osob („FO“) činila 67 777,- Kč.
Celková výše přijatých hmotných darů činila 5 693,- Kč za rok 2020.

Přehled dárců a darů Nadaci LR na její činnost 2020 v hodnotě nad deset tisíc korun českých
Jméno dárce / název společnosti

FO / PO

PANAV, a.s.

PO

CUTCO a.s.

PO

CEE Logistics a.s.

PO

LOG-IN CZ s.r.o.

PO

KLIMA s.r.o.

AML Services s.r.o.
Manželé Lenka a Roman Šmidberští

180.500

617.500

133.000

152.000

PO

50.000

FO

CELKEM

206.500

PO

PO

Renomia a. s.

částka v jednotkách Kč

Přehled hmotných darů 2020

KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.

16.360

60.000

1.415.860
5.693

CELKEM

5.693

c) Přehled poskytnutých nadačních příspěvků a zhodnocení jejich použití
Účel využití nadačních příspěvků poskytnutých v roce 2020 byl dodržován v souladu s pravidly
a etikou Nadace LR. Byla posuzována jednoznačnost a konkrétní naplnění záměru a cíle vždy
jednotlivého projektu.
Celková výše poskytnutých nadačních příspěvků činila výši 817 tis. Kč před projektovou částí
a v členění dle Přehledu nadačních příspěvků poskytnutých Nadací LR v obsahu této Výroční zprávy.
PODPORA HENDIKEPOVANÝCH DĚTÍ
DAROVACÍ SMLOUVY

ČÁSTKA

Denisa

60.000

Eliška

20.000

Erička

20.000

Jaroslav

25.000

Maruška

30.000

Nicolas

30.000

Tereza

20.000

Adrian

Miška

20.000

20.000

CELKEM

245.000

ÚČEL PODPORY

Příspěvek na léčbu neurofyzioterapickou
terapii v centru SAREMA v Liberci, červen
2020.
Příspěvek na stacionář SLUNEČNICE
v roce 2020.

Příspěvek na rehabilitační pobyt v Neurino
centru na Slovensku, září–říjen 2020.
Příspěvek na osobní asistentku při výuce
v období 20/21.
Příspěvek na pořízení přídavných kol
E-MOTION M256

Příspěvek na speciální pomůcky Benecykl.
Příspěvek na léčebný pobyt v Jánských
lázních v 2021.

Úhrada části léčebného pobytu v Hurghadě,
Egypt, u MUDr. AugustInové, červen 2020.

Příspěvek na neurorehabilitační léčbu
v Adeli Medical Center, Piešťany, 2. pololetí
2020.

PODPORA TALENTOVANÝCH DĚTÍ
DAROVACÍ SMLOUVY
Anička a Vojta

ČÁSTKA
20.000

Dětský domov Pardubice

10.000

Charlotte

30.000

Matěj

70.000

Matěj K.

20.000

Ondra a Jan

20.000

CELKEM

170.000

ÚČEL PODPORY

Příspěvek na taneční soustředění a tuzemské
a zahraniční taneční lektory v 2020.

Příspěvek na úhradu zájmové kroužku hra na kytaru
a malování ve školním roce 2020 pro Sebastiána
Horvátha.
Příspěvek na rok studia na The Moscow State
Academy of Choreography, studijní obor klasický
balet na období 20/21.

Pokrytí části nákladů na studia na Nothern State
University, Jižní Dakota - 3. ročník obor hra na cimbál.
Příspěvek na náklady studia, třetí ročník na VŠ
kreativní komunikace, obor Vizuální tvorba/Animace
a vizuální efekty.
Úhrada ročních sportovních členských příspěvků
spojených s hokejovou činností synů obdarovaného
v HC DYNAMO PARDUBICE.

PODPORA ORGANIZACÍ
DAROVACÍ SMLOUVY

ČÁSTKA

Dětské centrum Veská

22.750

Atletika Bez Bariér, z.s.

40.000

Dětský domov Pardubice
15.000
41.989

Hvězda Pardubice, z.s.

20.000

Nadace Pohyb bez pomoci

45.000

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

100.000

Pardubice Stallions, z.s.

15.000

Pointa Publishing s.r.o.

5.000

Rodinné Integrační Centrum z. s.

25.000

Společně pro dětské domovy z.s.

5.000

Středisko rané péče v Pardubicích
o.p.s.

46.000

ÚČEL PODPORY

Podpora na ples sportovců, školní atletický
parapohár, Pardubice Bez Bariér.

Nákup Biolampy Zepter MedAll k hojení ran
a hrozících proleženin klientů zařízení.

Příspěvek na úhradu nákladů spojených s letní
aktivitou:
Dětský letní tábor
Podpora v podobě věcných darů – paddleboard
pro děti pro letní aktivity, vánoční dary pro děti
(deskové hry, karaoke, taneční podložky), respirátory
FFP2, kancelářské potřeby jako odměny pro děti
na dětský den.
Příspěvek na 4. ročník akce Dětský den s atletikou
2020, 23. ročník akce Mikulášský běh 2020
a odměny a dárky pro soutěžící děti.
Příspěvek k činnosti a poslání Nadace.

Příspěvek na nákup izolátoru nukleových kyselin
NX485 při zpracování vzorků pacientů na Covid-19
(Oddělení mikrobiologie).
Příspěvek na sportovní vybavení a výstroj hráčů
klubu v sezoně 20/21.
Příspěvek na výrobu knihy Země s nebem.

Příspěvek na financování péče asistentů v období
20/21.
Příspěvek na ceny, v rámci akce Hledá se Talent.
Pořízení na pobytový víkend pro rodiny s hendikepovanými dětmi (podzim 2020) kompenzační
pomůcky – Multifunkční zařízení Baffin

Vodicí psi srdcem, z.s.

15.000

Východočeské divadlo Pardubice

150.000

Základní škola a Praktická škola
SVÍTÁNÍ, o.p.s.

20.000

CELKEM

Cyklo Handy Maraton

565.739

Příspěvek na podporu výcviku vodících psů zrakově
znevýhodněným osobám
Podpora Grand festivalu – cena za režii,
Divadelní bál – herec/herečka, LAIK.

Příspěvek na akce v průběhu roku (Letní Sportiáda,
Pojďte si hrát, Jak nám chutná Evropa).

NADAČNÍ PROJEKTY – NÁKLADY SPOJENÉ S REALIZACÍ

Dětský den aneb DĚTI DĚTEM – Dětský domov Pardubice
Májové darování krve

Mikulášská besídka – Dětský domov Pardubice
Podzimní darování krve
Pomáhejme seniorům

CELKEM REALIAZCE NADAČNÍCH PROJEKTŮ

221.235

d) Zhodnocení dodržení pravidla pro poskytování nadačních příspěvků
V souladu se Statutem Nadace Lenky a Romana Šmidberských, byly nadační příspěvky směrovány do
těchto oblastí obecně prospěšných cílů: děti – talentovaní – sociálně potřební – sport – školství – zdraví
– kultura – region.
Pro dosahování prospěšných cílů z těchto oblastí získala v roce 2020 Nadace LR zdroje z darů fyzických
a právnických osob. K poskytování příspěvků byla kompetentní správní rada Nadace LR. Splnění
podmínek pro poskytnutí nadačního příspěvku bylo vždy řádně ověřeno revizorem Nadace LR ve
shodě minulých období.

e) Informace o významných skutečnostech po dni účetní účetní závěrky
Nadace LR reagovala během roku 2020 na vzniklou pandemickou situaci přijetím mimořádných
opatření směrem do otevřených nadačních projektů a začleněním nově potřebných projektů.
V současné době je činnost Nadace LR po přijetí mimořádných opatření zajištěna a na základě
vyhodnocení všech aktuálně dostupných informací jsme názoru, že nepřetržité trvání společnosti
není ohroženo. Z toho vyplývá, že uvedený předpoklad splnil podmínku pro sestavení účetní závěrky.
Ostatní významné skutečnosti:
Mezi rozvahovým dnem a datem sestavení výroční zprávy za rozhodné období 2020 byla významně
posílena kapitálová pozice Nadace LR.

f) Účetní závěrka a zhodnocení základních údajů z ní

