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1. Základní údaje o nadaci


1.1. Účast v nadaci

Zřizovatelé nadace:	Chantal Poullain - Polívková
			Simona Peková
			Liběna Rochová
			Ing. Dalibor Ježorek
			Jiří Morávek


1.2. Organizační schéma

Správní rada:	Chantal Poullain - Polívková
			Jiří Morávek
			Miloslava Vepřeková

Dozorčí rada: 	Ing. Dalibor Ježorek
			Liběna Rochová – Svobodová
			Marie Melicharová
			RNDr. Věra Pidrová
			Ing. Olga Girstlová
			Mgr. Michael Buchlovský
			Ing. Jiří Zeman

Zaměstnanci: 	Pavlína Hejmová
			Miloslava Vepřeková



1.3. Vznik nadace

Nadace byla založena 11. června 1993 v Prachaticích. Dne 28. června 1995 bylo sídlo přemístěno do Brna, Mečová 5. Od 1. listopadu 1995 začala činnost pobočky v Praze, Svatoslavova 26.

1.4. Cíl nadace

Nadace je zřízena za účelem zlepšení prostředí v dětských nemocnicích a léčebnách formou oprav a rekonstrukcí těchto objektů. Dosažení co nejrychlejšího léčebného výsledku a také zasloužení se o zlepšení psychického stavu malých pacientů, který má vliv na jejich úspěšnou rehabilitaci. Zkvalitnění vztahu dítě - lékař - rodiče. 
K dosažení cílů, nadace zajišťuje 
·	opravy a úpravy dětských zdravotnických zařízení s důrazem na jejich výtvarné pojetí, výzdobu obrazy a sochami
·	vybavení dětských zdravotnických zařízení nábytkem, knihami, hračkami a spotřební elektronikou
·	rozvoj vzájemné spolupráce zdravotníků, dětí, rodičů a veřejnosti

Nadace v roce 1998 navázala na činnost z let předchozích. Tato se dělí na popularizaci, prezentaci nadace na veřejnosti a vlastní činnost - humanizace dětských zdravotních zařízení. Realizace projektů stojí především na sponzorských darech finančních i věcných a veřejných sbírkách.

Hlavní cíle pro rok 1999
-	dokončit část úprav dětského oddělení Psychiatrické kliniky FN Brno – Bohunice
-	spoluúčast na provedení dětského dne, který se koná v rámci oslav „Brno – město uprostřed Evropy“. Vhodným rozšířením a propagací zvýšit počet zúčastněných dětí
-	zajištění finančních prostředků na připravované projekty nadace
-	dokončení projektu Svět „Vesmír“
-	realizace projektu Svět „Cirkus“
-	rozšířit počet pokladniček pro veřejnou sbírku
-	provést sbírku hraček pro děti v nemocnicích v rámci Vánoc
-	brněnský předvánoční galavečer v hotelu Voroněž ve spolupráci s reklamní společností SNIP & CO. 
2. Činnost nadace

2.1. Projekty

Svět „Moře“
Barevné řešení podlah a stěn na dětské klinice v Hradci Králové – v hodnotě 265 689 Kč. 

Svět „Vesmír“
Příprava projektu ve FN Hradec Králové – oddělení dětské chirurgie. Paní Chantal Poullain-Polívková vyzvala výtvarníky z hradeckého divadla Drak ke spolupráci na tomto projektu.

Svět „Ostrov pokladů“
30. 6. 1998 slavnostní otevření stacionáře 1. dětské interní a onkologické kliniky FDNsP J. G. Mendela Brno – Černá Pole v hodnotě 544 675 Kč. Projekt vypracoval Ing. arch. Vojtěch Vašek. Prostředí navozuje dojem pobytu na ostrově v moři i s faunou a flórou pro umocnění dojmu přítomnosti v živé přírodě.

Svět „Cirkus“
Příprava projektu ve FN Motol v Praze – příjem dětských pacientů. Nadace vyzvala ak. mal. Adrianu Skálovou, aby připravila projekt tohoto rozsáhlého oddělení.

Svět „Herny“
26. 10. 1998 byl v Praze představen další dokončený projekt. Jedná se o výtvarné dořešení tří heren na klinice dětské chirurgie ve FN Motol. Projekt navazuje na práci skupiny pražských výtvarníků, kteří se v roce 1994 snažili prostředí na klinice dětské chirurgie zkrášlit. Projekt tenkrát nebyl dokončen pro nedostatek finančních prostředků. Herny a jejich vybavení umožňují dětem aktivně využít čas trávený v nemocnici, relaxovat v příjemném prostředí a zapomenout na odloučení od rodičů. Výtvarné návrhy pro nadaci připravili a na realizaci se podíleli: Markéta Černá, Jana Žemličková, Matěj Forman. Celkové náklady na projekt činily 790 000 Kč.

Z dopisu, který nám zaslal prof. MUDr. J. Šnajdauf, DrSc., přednosta Kliniky dětské chirurgie ve fakultní nemocnici v Motole s poliklinikou:
„...dovolte nám, abychom Vám, Vaší nadaci a všem sponzorům poděkovali jménem všech pracovníků Kliniky dětské chirurgie a našich malých pacientů za to, jakým způsobem jste zlepšili vzhled jednotlivých oddělení kliniky a připravili všem dětským pacientům příjemné a uklidňující prostředí ... Velmi si vážíme a oceňujeme Váš originální přístup při změnách a úpravách nemocničního interiéru pracoviště. Na dětských pacientech pozorujeme, jak jim pobyt v nemocnici rychleji ubíhá v tomto novém prostředí. Zapomínají i na bolest a prostředí, do kterého se probouzejí z celkové anestézie, působíá na ně uklidňujícím dojmem ...“


2.2. Akce pořádané nadací

1998
Citroën Jumper Tour – sbírka hraček. pro děti.

30. 5. 1998
Dětský den Olšany

13. 6. 1998
„Brno, město uprostřed Evropy – Dětský den“. Brněnské oslavy, zahajující turistickou sezónu. Dětský den je část těchto oslav, zaměřená na zajištění her, atrakcí a jiného vyžití pro děti v centru města. Nadace pomáhá zajistit sponzory a dárce technického zabezpečení a drobných dárků pro děti účastnící se oslav. Oslav se zúčastnilo asi 3000 dětí. Vzhledem k tomu, že týden před tím konaly různé městské části dětský den, považujeme takové množství za úspěch.

26. 11. 1998
Tisková konference a prezentace projektu psychiatrie „Plnou parou vpřed!“. Projekt se svým rozsahem a pojetím odlišuje od doposud realizovaných projektů nadace. Jedná se o plán kompletní humanizace dětské psychiatrie ve Fakultní nemocnici s poliklinikou v Brně – Bohunicích. Dětská psychiatrie je situována ve dvou podlažích, se zahradou. Zahrada je zakomponována do projektu jako jeden celek. Pomocí navržených úprav získá oddělení nový vzhled a uklidňující atmosféru, která bude přispívat k duševní pohodě hospitalizovaných dětí a stane se tak součástí komplexní péče o dětského pacienta. Velký důraz je kladen na barevnost a na účinek barev podle místa.

19. 12. 1998
Nadace spolupořádala VI. brněnský předvánoční galavečer v hotelu Voroněž. Výtěžek z akce ve výši 337 000 Kč, je určen ve prospěch Dětské psychiatrické kliniky FN v Brně – Bohunicích.

23. 12. 1998
Vánoce na radnici v Brně. Akce probíhá pod záštitou primátora města Brna. Jedná se o celodenní program pro děti, s vystoupením různých umělců. Pro příchozí děti jsou nachystány za pomoci sponzorů různé dárečky.

Dar Knižního klubu
Získány knihy od Knižního klubu v hodnotě asi 30 000 Kč, které byly rozděleny do dětských domovů a dětských oddělení nemocnic.

Vydavatelství JAGA
Získány společenské hry v hodnotě 65 000 Kč, které byly rozděleny do nemocnic a dětských domovů.

Veřejná sbírka
Nadace získala rozhodnutím MV ČR povolení k veřejné sbírce na dobu 10 let. V této souvislosti byla navázána spolupráce s Delvita a.s. (30 vybraných supermarketů) a firmou Botanicus s.r.o., kde byla zahájena sbírka ve všech prodejnách firmy.

Děti dětem
V centru firmy Botanicus s.r.o. v Ostré n. Labem, měli děti příležitost seznámit se s životem ve středověku. Učily se vyrábět mýdlo, svíčky, chutnaly středověké dobroty a také malovaly obrázky dětem do nemocnic. Výtěžek akce byl poskytnut naší nadací na zlepšení prostředí dětských nemocnic.


Jumper Tour
Sbírka hraček ve spolupráci s firmou Euroauto – Citroen. Akce byla ukončena mikulášskou besídkou pro nemocné děti ve fakultní nemocnici Bulovka v Praze.

„Přinášet radost je to největší umění“
Projekt spolupráce se společností Renault ČR. Akce byla zaměřena na propagaci Nadace Archa Chantal s cílem získat finanční prostředky v dražbě, do které věnovala 3 automobily společnost Renault. Auta pomalovaly známí umělci: Emma Srncová, Kája Saudek a Tomáš Bím. Výtěžek akce byl 1 010 000 Kč. Dražba se uskutečnila 30. října 1998 v průběhu společenského večera na pražském Žofíně.



3. Finanční zpráva

3.1. Rozvaha

AKTIVA

Stálá aktiva
Celkem stálá aktiva (vybavení kanceláří a částí projektů)	533 366,- Kč

Oběžná aktiva 
Zboží 	31 976,- Kč
Pokladna 	153 374,- Kč
Bankovní účty 	1 028 871,- Kč
Přijatá krátkodobá půjčka 	-25 000,- Kč
Darované služby 	59 900,- Kč
Poskytnuté prov.zálohy - projekty 	620 000,- Kč
Daně z příjmu - záloha 	8 200,- Kč
Výdaje příštích období 	9 251,- Kč
Příjmy příštích období 	381 427,- Kč
Celkem oběžná aktiva 	2 267 999,- Kč

Aktiva celkem 	2 801 366,- Kč


PASIVA

Vlastní zdroje 
Základní jmění ze změny metody 	505 649,- Kč
Přijaté dary a příspěvky 	1 358 121,- Kč
Hospodářský výsledek roku 1998 	149 172,- Kč
Celkem vlastní zdroje 	2 012 942,- Kč


Cizí zdroje

Závazky z obchodního styku 	44 217,- Kč
Závazky na projekty 	74 677,- Kč
Závazky k zaměstnancům 	10 345,- Kč
Závazky k institucím SP a ZP 	14 172,- Kč
Ostatní přímé daně 	1 682,- Kč
Dohadné účty pasivní 	643 331,- Kč
Celkem cizí zdroje 	788 424,- Kč

Pasiva celkem 	2 801 366,- Kč



3.2. Výsledovka

Výnosy
Tržby za vlastní výrobky a služby 	122 937,- Kč
Příjmy z propagace 	1 239 727,- Kč
Přijaté úroky 	12 084,- Kč
Výnosy ze změny metody 	459 017,- Kč

Celkem VÝNOSY 	1 833 765,- Kč


Náklady

Služby a materiálové náklady
Náklady na reprezentaci 	2 436,- Kč
Propagace 	16 610,- Kč
Kancelářské potřeby 	15 484,- Kč
Čistící prostředky 	1 996,- Kč
Nájemné 	159 834,- Kč
Fotodokumentace 	24 749,- Kč
Ekon.,admin.a jiné služby 	249 335,- Kč
Energie 	73 672,- Kč
Poštovné 	5 887,- Kč
Telefon 	77 587,- Kč
Cestovné 	193 769,- Kč
Náklady na provoz kanceláře 	78 486,- Kč
Celkem služby a mater.náklady 	899 845,- Kč


Osobní náklady
Mzdy zaměstnanců 	214 977,- Kč
Mzdy - dohody 	38 595,- Kč
Sociální pojištění zaměstnavatel 	49 764,- Kč
Zdravotní pojištění zaměstnavatel 	15 399,- Kč
Zákonné pojištění 	657,- Kč
Celkem osobní náklady 	319 392,- Kč


Ostatní
Bankovní poplatky 	6 339,- Kč
Náklady na změnu metody 	459 017,- Kč
Celkem ostatní 	465 356,- Kč

Celkem NÁKLADY 	1 684 593,- Kč



3.3. Dárci finančních a věcných darů

Dárci finančních prostředků nad 1.000.000,- Kč
RENAULT ČZ, a.s.


Dárci finančních prostředků nad 100.000,- Kč
COMPAGNIE EUROPEENNE
MARY KAY CZ s.r.o.
ŠKODA AUTO a.s.

Dárci finančních prostředků nad 10.000,- Kč
ELEKTRA s.r.o.
EUROTEL PRAHA s.r.o.
KAPITOL a.s. pojišť.a fin.poradenství
MEDICA PUBLISHING and CONSULTING s.r.o.
NOVO NORDISK s.r.o.
Oldřich Vaculín
I. C. T. spol. s r.o.
BOTANICUS
LOTOS , Vydavatelství a reklamní agentura
Ing. Naděžda Kverková
 LIMART s.r.o.
Milan Hein
SYNOT W spol. s r.o.
C. H. S. ENTERPRICES Inc.
Dan Jablonský
GC System
Dr. Jan Hejma
Kubík Luboš
MATADORROLL, spol. s r.o.

Dárci drobných finančních prostředků
občané ČR - pokladničky

Dárci věcných darů a služeb nad 10.000,- Kč
Electrolux, s.r.o.
IKAR a.s. Praha
IMPRESO Plus nakladatelství a graf.práce
Jan Kozelka
Leoš Kopecký - DEMA
Marketing Systems International spol. s r.o.
Miloš Kozelka
Petr Popleka
R MEDIA s.r.o.
SHALOM s.r.o.
Vydavatelství Jaga

Dárci reklamních prostředků
SNIP & CO s.r.o.
V.Kutý s.r.o.
EDB - Dataservis, s.r.o.
AVENÍR Praha spol. s r.o.
IBM ČR s.r.o.

Dárci spolupráce
ABACO, spol. s r.o. 
FIKA stav.firma
ARA s.r.o.
DPC Systems, spol. s r.o.



3.4. Výrok auditora k roční závěrce


MORAVIA AUDIT, s.r.o.
licence KA ČR č. 200
Dolní 1571, 768 61 Bystřice pod Hostýnem IČO:64506533


AUDIT
roční účetní uzávěrky za účetní období roku 1999


ZPRÁVA AUDITORA


Účetní jednotka: 	Nadace Archa Chantal
Sídlo: 	Mečová 5, 602 00 Brno
IČO:	64326195

Příjemce zprávy: 	Oprávněné osoby auditované účetní jednotky

Auditor: 	MORAVIA AUDIT, s.r.o. Dolní 1571, Bystřice pod Hostýnem
	licence komory auditorů ČR 200
	Ing. Tomáš Šimčík, auditor č. dekretu KAČR 1476

Datum zprávy: 	24. července 2000

Zástupce účetní jednotky: Chantal Poullain-Polívková – statutární zástupce

Rozdělovník: 	3 x příjemce zprávy auditora
	1 x auditor



Vyjádření auditora k účetní závěrce
za období od 1. 1. 1998 do 31. 12. 1998

Provedli jsme audit přiložené řádné účetní závěrky Nadace Archa Chantal, Brno k 31. prosinci 1998. Za sestavení účetní závěrky je odpovědný statutární orgán nadace. Naší úlohou je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce.
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Komoře auditorů České republiky a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditoe získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti použitých účetních zásad a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vajádření výroku.
Ověřil jsem dále soulad informací o auditované nadace za uplynulé období, uvedených v předložené výroční zprávě, s ověřovanou účetní závěrkou.

Výrok auditora:
Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje majetek, závazky a vlastní jmění Nadace Archa Chantal, Brno k 31. prosinci 1998 a výsledek hospodaření za rok 1998 v souladu s platnými zákony a účetními předpisy platnými v České republice.
Informace uvedené ve výroční zprávě jsou ve všech významných ohledech v souladu s touto účetní závěrkou, z níž byly převzaty.

Závěrečný výrok je bez výhrad.
Zpráva byla projednána se statutárním zástupcem účetní jednotky, který souhlasí ve všech bodech s jejím obsahem a se závěrem zprávy.

V Brně dne 24. července 2000

	MORAVIA AUDIT s.r.o.
	Ing. Tomáš Šimčík
	auditor

4. Propagace

Nadace spolupracuje s reklamní společností SNIP&CO, která na svých akcích prezentuje činnost Nadace Archa Chantal. Spoluúčastí na akcích pro veřejnost se snaží nadace seznámit širokou veřejnost s náplní své činnosti.
Společnost CAPITOL INTERNET PUBLISHER poskytla sponzorsky internetové stránky, kde se pravidelně aktualizuje momentální činnost nadace.
Další propagace je v tisku, rozhlasu a televizi, kde prezidentka nadace informuje o činnosti, nových projektech a práci nadace formou reprezentačních složek.


5. Rozvoj nadace 

Pokračovat i nadále v humanizaci dětských státních zařízení a zkvalitňovat vztah všech zainteresovaných subjektů. Tímto přispívat k psychické pohodě dětských pacientů.




