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Úvodní slovo
Když se začínal psát leden roku 2021 nenapadlo mne, že společnost bude rozdělována
na skupinu A a B. Na dvě skupiny lidí, kteří na sebe ukazují prstem a hrají jakousi 
ping-pongovou hru pohledů a názorů v televizi, na internetu ale i na veřejnosti. 
Media i sociální sítě masivně útočí na mysl každého jedince. 

Letošní rok tak moc postrádám empatii, lásku, ohleduplnost a úctu k člověku. 
Je mi smutno, když vidím s jakými opravdovými problémy a starostmi se potýkají rodiny
s nemocnými dětmi a na druhé straně malichernosti, kvůli kterým se lidé dokáží odloučit
a vytvořit propast, protože to vidí celé jinak. 

Jediné co nás ve skutečnosti dělí je úhel pohledu. 
 
Velkou naději lidskosti ve mě probudila červnová událost. Moravu zasáhlo ničivé tornádo
a lidé ukázali svou srdečnost, laskavost a ochotu nezjištně pomáhat cizím lidem. Lidé si
brali v práci dovolené, kupovali jídlo a potřebný materiál z vlastních peněz. Dobrovolníci
v ulicích mezi troskami měli úsměv na tváří a zahřívali smutné místo svým odhodláním
pomoci.

Cesta na Moravu zůstane v mých vzpomínkách i srdci jako jedna z nejsilnějších
vzpomínek. Rodiny, lidé i místo ve mě probudilo všechny emoce najednou a opět pocituji
vděčnost, že u toho všeho mohu být a mám možnost podat pomocnou ruku. 

Přeji všem lidem, aby v této těžké době nacházeli sílu tvořit krásné příležitosti a chvíle,
které nás spojí a budeme na ně vzpomínat s úsměvem na tváři.

WWW.HELPINEK.CZ

Veronika Bolková
Předsedkyně správní rady



Základní údaje o Nadačním fondu
název:             Nadační fond Helpínek

sídlo:               Příborská 1494, Frýdek-Místek 738 01

IČO:                  06169139

vznik:              6.6. 2017 

web:                 www.helpinek.cz

e-mail:            info@helpinek.cz

Účelem Nadačního fondu Helpínek je podpora předčasně narozeným

dětem, dětem se zdravotními problémy, handicapem, dětí bez rodičů,

pomoc rodinám v těžkých životních situacích, podpora nemocničních

oddělení, sportovních, či sociálně-zdravotnických aktivit, podpora

kultury a projektů neziskových organizací.

Správní rada
předseda:                  Veronika Bolková

místopředseda:      Kateřina Tůmová Blablová

člen správní rady:  Kateřina Poláková

kontrolní orgán:     Jarmila Planková

POMÁHÁME DĚTEM, ABY JEJICH PŘÍBĚH MOHL POKRAČOVAT 

Naše priorita 
Hlavní myšlenka, která doprovázela vznik Nadačního fondu

Helpínek zněla: "Všechny příspěvky od dárců darujeme ve

100% výši dětem a potřebným."

Tento základní pilíř bude vždy pevným základem 

a neustoupíme od něj. 



HELPÍNKOVY AKCE
A UDÁLOSTI V ROCE 2021 

 • navázání spolupráce s ISNA-MSE (Verheul centrum)  

• PROJEKT Fontána p.o.

• ukončení školního roku v ARCADĚ 

• PROJEKT Morava

• veteran steel man

• golfový turnaj 

• Dog Maraton

• FM CITY FEST 

• BAJALI - Pomáháme se žirafkou 

WWW.REALLYGREATSITE.COM



ISNA-MSE Verheul centrum
V březnu 2021 zahajujeme spolupráci a začínáme

podporovat děti, které docházejí do Ostravského centra 

na rehabilitace.  

Verheul centrum se zabývá koherentní rehabilitací, jejímž

základem je neurosenzorický světový koncept Snoezelen-

MSE.

Jedná se o JEDINÉ NEUROSENZORICKÉ CENTRUM na území

České a Slovenské republiky, které je provozováno pod

vedením mezinárodní lektorky Snoezelen-MSE a se

záštitou zakladatele Snoezelen-MSE konceptu Ada

Verheula.

B Ř E Z E N  

HELPÍNKOVY AKCE A UDÁLOS



WWW.REALLYGREATSITE.COM

More charities
Partner up with more local charities for

international users.

P R O J E C T  2

PROJEKT Fontána p.o.
První dubnové kroky nás zavedly do Hlučína. 

Při této příležitosti spouštíme PROJEKT FONTÁNA 

a poprvé od vzniku nadačního fondu rozšiřujeme pole naši

působnosti.

 

Příspěvková organizace Fontána poskytuje pobytové,

sociální služby osobám s mentálním nebo kombinovaným

postižením, které vzhledem ke svému zdravotnímu stavu

vyžadují pravidelnou pomoc druhé osoby. Cílem práce 

je poskytnout komplexní péči o jejich osobu v podmínkách,

které se co nejvíce podobají domácímu prostředí. Dále

 je také podporují v rozvíjení nebo udržování dosavadních

schopností a dovedností v zapojení se do běžného způsobu

života v samostatném rozhodování o běžných

záležitostech, osamostatňování se, v udržování rodinných

a přátelských vazeb. Pobytové sociální služby jsou

poskytovány v nepřetržitém provozu, a to ve městech

Hlučín a Ostrava.

D U B E N

HELPÍNKOVY AKCE A UDÁLOSTI



Engage through social media
Partner up with brand ambassadors to spread the word

about the mobile application.

P R O J E C T  3

WWW.REALLYGREATSITE.COMWWW.REALLYGREATSITE.COM

More charities
Partner up with more local charities for

international users.

P R O J E C T  2

Ukončení školního roku v ARCADĚ 
Helpínek při příležitosti ukončení školního roku a přivítání

prázdin zamířil za dětmi do nově otevřeného centra 

v Ostravě.

Děti měly připravené odpoledne plné aktivit a her ukončené

vítěznou medailí s balíčkem plným sladkostí 

a odměn. V průběhu programu se děti mohly svést 

na poníkovi, závěrem pak u ohně opéct něco dobrého.

Během této akce jsme rodičům odpovídali na dotazy 

a poskytovali informace o tom jak mohou žádat 

o podporu. 

Velikým překvapením bylo že rodiče, kteří samotní

potřebují pomoc se rozhodli zakoupit plyšové Helpínky 

a pomoci tak i jiným dětem.  

Č E R V E N  

HELPÍNKOVY AKCE A UDÁLOSTI
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More charities
Partner up with more local charities for

international users.
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PROJEKT MORAVA
24.6. 2021 

Během pár minut přišli o střechy nad hlavou...

Teprve až to vidíte na vlastní oči, pochopíte...

Nevíte, komu dříve pomoci, první hledáme na krizovém

štábu a v obecních domech informace, kde můžeme najít

rodiny s postiženými dětmi. Odpovědi se opakovaly:

„Zkuste hledat sami, dáme vám alespoň kontakt 

na učitelky školek a základních škol.“

Jdeme ulicemi, ptáme se dobrovolníků a řemeslníků,

majitelé domů nejsou doma. Nacházíme desítky míst, 

kde dříve stály domy. Tyto rodiny potřebují největší pomoc,

ale nejsou tady a vedle na dvorku skládají cihly 

a nemají půlku domova. Nevíme, co je správné, ani komu 

a jak vysokou částku darovat. Tak tedy jdeme 

a oslovujeme, vidíme bolest v očích, vděk, strach, zlomené

lidi, ale i lidi, kteří ještě stále mají velkou obrannou zeď,

avšak po prohození pár slov v ústraní tato zeď padá 

a vidíte otce velké rodiny, který se snaží být jenom silný 

a jak mu po tváři stéká slza se slovy děkuji. 

Všem dárcům bych přála vidět vděk v očích lidí, kterým

jsme věnovali alespoň malou částku, která jim pomůže

třeba s vyžitím na měsíc, více nebo méně. 

Č E R V E N

HELPÍNKOVY AKCE A UDÁLOSTI



WWW.REALLYGREATSITE.COM

More charities
Partner up with more local charities for

international users.

P R O J E C T  2

PROJEKT MORAVA

Všem dárcům bych přála vidět vděk v očích lidí, kterým

jsme věnovali alespoň malou částku, která jim pomůže

třeba s vyžitím na měsíc, více nebo méně. Možná ji použijí

na něco, co akutně potřebují. Necháváme to na nich.

V té hrůze si říkáte,  že tato částka je oproti tomu, 

co potřebují nic, ale opak je pravdou.

 

Č E R V E N

HELPÍNKOVY AKCE A UDÁLOSTI
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More charities
Partner up with more local charities for

international users.
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Veteran Steel Man 
Helpínek byl letos již třetí ročník po sobě pozván na

sportovní událost Veteran Steel Man. 

Tento triatlonový závod je především pro neregistrované

sportovce. Tradice tohoto závodu byla založena v roce

2003 skupinkou sportovních nadšenců okolo Milana

Dvořáka. Do vínku této akce bylo dáno motto: Turisticko-

sportovní závod. (plavání - 800 m, silniční cyklistika – 50

km, běh - 7,5 km)

Č E R V E N E C

HELPÍNKOVY AKCE A UDÁLOSTI
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Golfový turnaj 
Pomoci dětem se rozhodli i golfoví nadšenci. Turnaj 

se konal na golfovém hřiští na Ostravici. Počasí hráčům

moc nepřálo, bylo deštivo a chladno. Tato nepřízeň však

nikoho neodradila turnaj dokončit a poslední turnajovou

jamku zakončili u stánku s Helpínkem, kde si mohli odnést

památeční předměty a podpořit tak děti. 

Z Á Ř Í

HELPÍNKOVY AKCE A UDÁLOSTI
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Beskydský Dog Maraton
Závod, který pomáhá dětem s dětskou mozkovou obrnou.

Děkujeme, že i letos se organizátoři rozhodli nás podpořit. 

Beskydský Dogmaraton je horský závod se psy, 

který je součástí seriálu MČR v dogmaratonu. Závod 

je určen všem, kdo milují pohyb v horách, a to jak chodcům

i běžcům, kteří si rádi otestují své hranice. Hlavním cílem

závodu je prohloubit Váš vztah s vaším čtyřnohým

parťákem. Nezapomenutelný prožitek v krásné přírodě

CHKO Moravskoslezské Beskydy – oblast Slezské Beskydy.

Z Á Ř Í

HELPÍNKOVY AKCE A UDÁLOSTI
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FM CITY FEST
Frýdecký festival podporuje místní organizace.

I letos jste měli možnost se první festivalový den potkat,

vyfotit nebo jen pozdravit s Helpínkem 

již na 3. ročníku FM CITY FESTU ve Frýdku-Místku. 

Tato parádní hudební akce nabitá skvělými interprety,

doprovodným programem a výborným občerstvením 

je také charitativní. 

Děkujeme celému týmu festivalu za pozvání a všem

ochotným dárcům za podporu dětem. 

 

Ř Í J E N

HELPÍNKOVY AKCE A UDÁLOSTI
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VÁNOČNÍ RADOST
S blížícím se koncem roku přicházejí i svátky, 

které již od dětství vnímáme jako nejkrásnější období roku,

ale moc dobře si uvědomujeme že i letošní Vánoce 

pro některé nemusejí patřit mezi ty nejšťastnější. 

Letos jsme se rozhodli pomoci maminkám samoživitelkám

které měly finanční tíseň a podpořitli také příspěvkovou

organizaci Fontánu, která důstojně a s láskou pečuje 

o dospělé s mentálním a kombinovaným postižením. 

 

 

P R O S I N E C

HELPÍNKOVY AKCE A UDÁLOSTI



NAVÁZÁNÍ NOVÉ SPOLUPRÁCE
Velice si vážíme každé podpory, a to v jakékoli podobě. I přes náročné "covidové" období i

tento rok se našli drobní podnikatéle, kteří chtějí pomáhat. 

WWW.HELPINEK.CZ

 Bára maminka na mateřské dovolené. Na začátku tohoto roku začal realizovat svůj malý

sen - malý rodinný podnik. V dubnu  do světa vypustili e-shop jménem BAJALI 

s hračkami pro děti. Filozofií je nabídnout do rodin s dětmi hračky, které jsou vyráběny s

ohledem k přírodě.

Maminka Bára připravila produkty v podobě hrnečku, obrazů a látkových plen,

prostřednictvím jejich koupě jste mohlipřispět na děti.  

Tato milá slova nám přišla ke konci roku 2021 na e-mail a během krátké chvíle maminka

Bára připravila produkty jako jsou hrnečky, látkové pleny,  

BAJALI - POMÁHÁME SE ŽIRAFKOU



FINANČNÍ PŘEHLEDY 
dárcovský účet + konto veřejné sbírky

862 512 Kč
zůstatek z roku 2020

5 109 584 Kč
celkové příspěvky přípsané na bankovní účty v roce 2021 

1 470 437 Kč
celková výše poskytnuté podpory za rok 2021

4 501 659  Kč
celkový zůstatek na účtech k 31.12. 2021

FInanční zůstatek k 31.12. 2021 obsahuje i finance na účtech dětí, které u nás mají
založenou sbírku. (Kubík minimálně 3 000 000 Kč z důvodu prosincové adventní sbírky
propagovanou na sociálních sítích Nikol Leitgeb (Štíbrovou).

FINANČNÍ PŘEHLEDY



PODPORA DĚTÍ A PROJEKTŮ NAD 10 000 KČ
DÁRCOVSKÝ ÚČET

Jakub Tomášek 
Klára Kalivodová
Natálie Fořtová
Šimon Cienciala 
Samuel Taska
Fabián Přidal
Eliška Němcová
J** D**** 
CELKEM

PROJEKTY

Morava Tornádo
Vánoce (rodiny v tíživé životní situaci) 
Fontána p.o.
CELKEM

KONTO VEŘEJNÉ SBÍRKY

Filip Pátek
Tereza Vepřková
Tereza Hanzelková
Přemysl Ulman
Barbora Honková
Tereza + Marie Parákovy
CELKEM

CELKEM za rok 2021

 
 

26 950 Kč
137 944 Kč
40 850 Kč

11 399 Kč
605 491 Kč
34 728 Kč
17 500 Kč
14 500 Kč

889 362 Kč
 
 
 

373 000 Kč
13 275 Kč

70 000 Kč
456 275 Kč

 
 
 

16 000 Kč
15 000 Kč

20 000 Kč
13 800 Kč
20 000 Kč
40 000 Kč

124 800 Kč
 

1 470 437 Kč
 
 

FINANČNÍ PŘEHLEDY

DĚKUJEME ŽE CHÁPETE SOUKROMÍ RODIN, KTERÉ CHTĚJÍ ZACHOVAT ANONYMITU.



ROZLOŽENÍ FINANCÍ PODLE KATEGORIÍ 
DÁRCOVSKÝ ÚČET

Rehabilitace
Materiální pomoc 
Finanční pomoc

CELKEM

KONTO VEŘEJNÉ SBÍRKY

Rehabilitace 
Finanční pomoc

CELKEM

CELKEM za rok 2021

 
 

193 125 Kč
232 605 Kč 
919 907 Kč

 
1 345 637 Kč

 
 
 

108 800 K 
16 000 Kč

 
124 800 Kč

 
 
 

1 470 437 Kč
 
 

FINANČNÍ PŘEHLEDY

Materiální pomoc - speciální kočárky, ortézky na nožičky, oblečení na míru, oxymetry, CBD
kapky, rovnátka, transportné vozíček, vozíček do terénu, hygienické potřeby.

 
Finanční pomoc - rehabIlitace, rekondiční a regenerační pobyty, přímá podpora lidem
zasažených tornádem, obvazový materiál, příspěvky na zdvihací a přístupovou plošinu 

a její stavební úpravy, podpora lepšího života dospělých lidí s kombinovaným postižením.
 

DĚKUJEME ŽE CHÁPETE SOUKROMÍ RODIN, KTERÉ CHTĚJÍ ZACHOVAT ANONYMITU.



1 x příslušnému fin. orgánu

Nadační fond Helpínek
Příborská 1494
Frýdek-Místek
738 01(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma účetní 
jednotky

ke dni 31.12.2021

Účetní jednotka doručí:

06169139

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA

v plném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.IV.Dlouhodobý majetek celkem 1

A. I. Součet A.I.1. až A.I.7.Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 9

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2A. I. 1.

Software (013) 3A. I. 2.

Ocenitelná práva (014) 4A. I. 3.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5A. I. 4.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6A. I. 5.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7A. I. 6.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8A. I. 7.

A. II. Součet A.II.1. až A.II.10.Dlouhodobý hmotný majetek celkem 20

Pozemky (031) 10A. II. 1.

Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 11A. II. 2.

Stavby (021) 12A. II. 3.

Hmotné movité věci a jejich soubory (022) 13A. II. 4.

Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 14A. II. 5.

Dospělá zvířata a jejich skupiny (026) 15A. II. 6.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16A. II. 7.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17A. II. 8.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18A. II. 9.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19A. II. 10.

A. III. Součet A.III.1. až A.III.6.Dlouhodobý finanční majetek celkem 28

Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba (061) 21A. III. 1.

Podíly – podstatný vliv (062) 22A. III. 2.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 23A. III. 3.

Zápůjčky organizačním složkám (066) 24A. III. 4.

Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067) 25A. III. 5.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 26A. III. 6.

A. IV. Součet A.IV.1. až A.IV.11.Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 40

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29A. IV. 1.

Oprávky k softwaru (073) 30A. IV. 2.

Oprávky k ocenitelným právům (074) 31A. IV. 3.

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32A. IV. 4.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33A. IV. 5.

Oprávky ke stavbám (081) 34A. IV. 6.

(082)
A. IV. 7. 35Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem

a souborům hmotných movitých věcí
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 36A. IV. 8.

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 37A. IV. 9.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38A. IV. 10.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39A. IV. 11.



2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 41 4 781
B. I. Součet B.I.1. až B.I.9.Zásoby celkem 51

Materiál na skladě (112) 42B. I. 1.

Materiál na cestě (119) 43B. I. 2.

Nedokončená výroba (121) 44B. I. 3.

Polotovary vlastní výroby (122) 45B. I. 4.

Výrobky (123) 46B. I. 5.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (124) 47B. I. 6.

Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48B. I. 7.

Zboží na cestě (139) 49B. I. 8.

Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50B. I. 9.

B. II. Součet B.II.1. až B.II.19.Pohledávky celkem 71

Odběratelé (311) 52B. II. 1.

Směnky k inkasu (312) 53B. II. 2.

Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54B. II. 3.

Poskytnuté provozní zálohy (314) 55B. II. 4.

Ostatní pohledávky (315) 56B. II. 5.

Pohledávky za zaměstnanci (335) 57B. II. 6.

Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 58B. II. 7.

Daň z příjmů (341) 59B. II. 8.

Ostatní přímé daně (342) 60B. II. 9.

Daň z přidané hodnoty (343) 61B. II. 10.

Ostatní daně a poplatky (345) 62B. II. 11.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 63B. II. 12.

Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků (348) 64B. II. 13.

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358) 65B. II. 14.

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 66B. II. 15.

Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 67B. II. 16.

Jiné pohledávky (378) 68B. II. 17.

Dohadné účty aktivní (388) 69B. II. 18.

Opravná položka k pohledávkám (391) 70B. II. 19.

B. III. Součet B.III.1. až B.III.7.Krátkodobý finanční majetek celkem 80 4 781
Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 3B. III. 1.

Ceniny (213) 73B. III. 2.

Peněžní prostředky na účtech (221) 74 4 778B. III. 3.

Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75B. III. 4.

Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76B. III. 5.

Ostatní cenné papíry (256) 77B. III. 6.

Peníze na cestě (261) 79B. III. 7.

B. IV. Součet B.IV.1. až B.IV.2.Jiná aktiva celkem 84

Náklady příštích období (381) 81B. IV. 1.

Příjmy příštích období (385) 82B. IV. 2.

Součet A. až B.Aktiva celkem 85 4 781



4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 86 4 781
A. I. Součet A.I.1. až A.I.3.Jmění celkem 90

Vlastní jmění (901) 87A. I. 1.

Fondy (911) 88A. I. 2.

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921) 89A. I. 3.

A. II. Součet A.II.1 až A.II.3.Výsledek hospodaření celkem 94 4 781
Účet výsledku hospodaření (963) 91 4 781xA. II. 1.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 92 xA. II. 2.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93A. II. 3.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 95

B. I. Hodnota B.I.1.Rezervy celkem 97

Rezervy (941) 96B. I. 1.

B. II. Součet B.II.1. až B.II.7.Dlouhodobé závazky celkem 105

Dlouhodobé úvěry (951) 98B. II. 1.

Vydané dluhopisy (953) 99B. II. 2.

Závazky z pronájmu (954) 100B. II. 3.

Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 101B. II. 4.

Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 102B. II. 5.

Dohadné účty pasivní (389) 103B. II. 6.

Ostatní dlouhodobé závazky (959) 104B. II. 7.

B. III. Součet B.III.1. až B.III.23.Krátkodobé závazky celkem 129

Dodavatelé (321) 106B. III. 1.

Směnky k úhradě (322) 107B. III. 2.

Přijaté zálohy (324) 108B. III. 3.

Ostatní závazky (325) 109B. III. 4.

Zaměstnanci (331) 110B. III. 5.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 111B. III. 6.

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 112B. III. 7.

Daň z příjmů (341) 113B. III. 8.

Ostatní přímé daně (342) 114B. III. 9.

Daň z přidané hodnoty (343) 115B. III. 10.

Ostatní daně a poplatky (345) 116B. III. 11.

Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) 117B. III. 12.

Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků (348) 118B. III. 13.

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367) 119B. III. 14.

Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti (368) 120B. III. 15.

Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 121B. III. 16.

Jiné závazky (379) 122B. III. 17.

Krátkodobé úvěry (231) 123B. III. 18.

Eskontní úvěry (232) 124B. III. 19.

Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 125B. III. 20.

Vlastní dluhopisy (255) 126B. III. 21.

Dohadné účty pasivní (389) 127B. III. 22.

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) 128B. III. 23.



Označ ení PAsMA ěí slo
řádku

Stav k první mu dni
ú č etní ho období

Stav k posled. dni
ú č etní ho období

a b c 3 4

B, lV. Jiná pasiva elkem Souč et B.lV,i" až  B.lV.2. 133

B, lV. 1,

B. lV.2.

\r'ýdajé  pří š tí ct období {383) í 30

\Áýnosy přIš í ďt období (384) í 31
pasiva cdkem Souč et A. až  B. 134 4781

sestaveno dne: %1o.2c22 Podprisový záznam siatJtáí niho orginu ú č etní  jednotky
nebo po@isový rrzor filzické  osoby, kteni je ú č etní  jednotkou
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Právní  forrna ú č etní  jednotky

lrrhňlt/ru//)

PřednĚt podnikání Pozn-:



IČO1 x příslušnému finančnímu orgánu
Účetní jednotka doručí:

06169139

Nadační fond Helpínek
Příborská 1494
Frýdek-Místek
738 01

Název, sídlo a právní forma účetní 
jednotky

(v celých tisících Kč)
ke dni 31.12.2021
v plném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádkuTEXT

5
Celkem

7

Činnosti

Hlavní
6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy a nakupované služby 351351A. I. 2Součet A.I.1. až A.I.6.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 363 36A. I. 1.

Prodané zboží 4A. I. 2.

Opravy a udržování 15 1A. I. 3.

Náklady na cestovné 6A. I. 4.

Náklady na reprezentaci 17 1A. I. 5.

Ostatní služby 3138 313A. I. 6.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivaceA. II. 9Součet A.II.7. až A.II.9.

Změna stavu zásob vlastní činnosti 10A. II. 7.

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 11A. II. 8.

Aktivace dlouhodobého majetku 12A. II. 9.

Osobní nákladyA. III. 13Součet A.III.10. až A.III.14.

Mzdové náklady 14A. III. 10.

Zákonné sociální pojištění 15A. III. 11.

Ostatní sociální pojištění 16A. III. 12.

Zákonné sociální náklady 17A. III. 13.

Ostatní sociální náklady 18A. III. 14.

Daně a poplatky 22A. IV. 19Hodnota A.IV.15.

Daně a poplatky 220 2A. IV. 15.

Ostatní náklady 1 1651 165A. V. 21Součet A.V.16. až A.V.22.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 22A. V. 16.

Odpis nedobytné pohledávky 23A. V. 17.

Nákladové úroky 24A. V. 18.

Kursové ztráty 25A. V. 19.

Dary 1 16526 1 165A. V. 20.

Manka a škody 27A. V. 21.

Jiné ostatní náklady 28A. V. 22.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv
a opravných položek

A. VI. 29
Součet A.VI.23. až A.VI.27.

Odpisy dlouhodobého majetku 30A. VI. 23.

Prodaný dlouhodobý majetek 31A. VI. 24.

Prodané cenné papíry a podíly 32A. VI. 25.

Prodaný materiál 33A. VI. 26.

Tvorba a použití rezerv a opravných položek 34A. VI. 27.

Poskytnuté příspěvkyA. VII. 35Hodnota A.VII.28.

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami

36A. VII. 28.



Označ ení TEXT č í sb
řádku

Č innosti

Hlavní Hospodářská Celkem
q 6 7

A.Vlll. Daň z pňjmů 37

A. Vlll. 29. Daň z pří jmú 38

Náklady celkem Soué t Al- až  Avlll- 39 1 518 1 518

B. Výnosy 40

B. l. provozní  dotrce Hodnob B.1.1 41

B. l. 1 provozní  dotace 42

B. ll. Přijaté  pňspěvky Souč e.t B-lt2. až  B-l1,4. 43 6 299 6 299

B- 11.2- Pnjaté  pří spěVky zú áované  í í €zi organizaótí mi sí ož karr* 44

B. 11.3, Pňjaté  pří spevky idary) 45 6 299 6 299

B. 11.4. Pňjaté  č lenské  ďí spevky 46

B, lll. Trž by za vlastní  v,ýkony a za zboá 47

B. lV. Ostatní  výnosy Souč et B.lV.s- až  B.M.10, za

B. lV.5. Snrluvní  pokuty, ú roky z prodlení , ostattí  pokí y a penab 49

B. tV.6. Plaóy za odepsané  pohledaú qr 50

B. lV,7 Mýnosové  ú roky 5í

B. lV,8, Kursové  zisky 52

B. lV.9. zú áování  fondú 53

B. lV. 10. Jiné  ostatní  vlinosy 54

B. V. Trž by z prodeje majetku SouĚet B_V.11. až  B,V,15. 55

B, V, 11 Trž by z prodeje dlouhodobré ho nehmotné ho a hrrnhé ho rrajetku 56

B.v. 12. Trž by z prodeje cennýďt papí ru a podí lo 57

B. V. í 3" í ž fu zprodeietabrálu 5E

B. V, 14- \Áýnosy z krátkodobé ho finanátí ho rnajetku 59

B,V. 15- Výnosy z dlouhodobé ho finanátí ho í í É jetku 60

Výnosy celkem SoLč et B.l. až  B.V 61 6m 6 299

c. Výsledek hospodaření  před zdanění m ř.61 - §. 39 _ ř.34 62 4781 4781

D. Výsledek hospodaření  po zdxrě§í í , ď2 -ř-37 o-, 47a1 4781

sestaveno dne: %jg.nD.

Právní  forrm ú č etní  jednoť<y

!/Ahů ll Ťo/ú D

Předmá podnikání Pozn.:

Hodnota AMl1.29-

nebo

t)ill)oiskij'i494



ZPRÁVA REVIZORA ZA ROK 2021
NADAČNÍHO FONDU HELPÍNEK

Nadační fond Helpínek, vznikl 6.6. 2017, zápisem v nadačním rejstříku vedeným krajským
soudem v Ostravě v oddílu N, ve složce 1274. Jeho činnost započala 10.7. 2017.

Zpráva je zaměřená na kontrolní činnost revizora a výsledek účetní uzávěrky za rok 2021.
Revizor během roku zjišťoval úkoly, které mu náleží ze zákona a zakládací listiny

nadačního fondu Helpínek.

Dohlížel, jak správní rada vykonává svou působnost, kontroloval účetní evidenci a jinou
finanční evidenci nadačního fondu Helpínek a zjišťoval efektivnost řídícího 

a kontrolního systému, kterou pravidelně vyhodnocoval.

Revizor po přezkoumání účetní uzávěrky za odbobí od 1.1. 2021 do 31.12. 2021 konstatuje,
že účetní záznamy a evidence, byly vedeny průkazným systémem 

a v souladu s obecně závaznými předpisy, upravující vedení účetnictví.

Účetní záznamy a evidence, zobrazují finanční situaci nadačního fondu Helpínek 
ze všech důležitých hledisek a účetní uzávěrka sestavena na základě těchto účetních
záznamů podává věrný a poctivý obraz předmětů účetnictví a finanční situace fondu. 
Revizor navrhuje správní radě schválit účetní uzávěrku za rok 2021 tak jak ji navrhuje.

Nadále platí, že správní rada má 3 členy. 

V souladu s obchodním zákoníkem a zakládací listinou nadačního fondu Helpínek ,
revizor vykonával dohlížecí činnost nad výkonem správní rady, v rámci kontrolní činosti,

revizor neshledal neodstatky.

Na základě zjištěných skutečností a přijatých závěrů doporučuje revizor účetní uzávěrku
a návrh činnosti za rok 2021 schválit. 

 
 
 
 

POMÁHÁME DĚTEM, ABY JEJICH PŘÍBĚH MOHL POKRAČOVAT 

Jarmila Planková
revizor nadačního fondu Helpínek



PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem novým i stávajícím členům správní rady. Jarmile Plankové, Kateřině
Polákové a nové člence Kateřine Tůmové Blablové za čas i ochotu pomáhat.
 
Děuji Adamovi za podporu a čas při natáčení na Moravě po zasažení tornádem. Speciální
poděkování patří Matouši Kotulovi, který byl k dispozici při řešení technických
záležitosti. Poděkování věnuji i paní Lucce, mamince, která se sama aktivně zapojila 
do pomoci dětem. Děkujeme i paní Tiralové a jejímu týmu za správu účetnictví.
Děkujeme patronu, Petru Sedláčkovi za podporu projektu Fontána. 
Děkuji všem firmám a společnostem, které se rozhodly svým výdělkem podpořit děti. 
Taktéž děkuji HRC centrum s.r.o. za lásku a péči o náš automobil. Závěrem velké děkuji
posílám do upraženo.cz, kteří financují dopravu Helpínkovin za vámi, aby tak 100% 
z darované částky šlo na podporu dětem. 

Ze srdce děkuji všem dárcům, sponzorům, dobrovolníkum a mnoha lidem za finanční
i osobní podporu Helpínka. Děkuji všem, kteří podpořili děti, ale i chod nadačního fondu a
my tam mohli bezstarostně fungovat a díky vám můžeme pomáhat a budeme v tom
pokračovat i nadále. 

POMÁHÁME DĚTEM, ABY JEJICH PŘÍBĚH MOHL POKRAČOVAT 

Veronika Bolková
Předsedkyně správní rady



Nadační fond Helpínek
Pomáháme dětem, aby jejich příběh mohl pokračovat...

IČO:

Adresa

e-mail

telefon

06169139

Příborská 1494, Frýdek-Místek 738 01

info@helpinek.cz

774 044 554  

WWW.HELPINEK.CZ 


