
VÝROČNÍ ZPRÁVA  

NADACE SENIO  
ZA ROK 2007 

 
 
1. 
Činnost NADACE SENIO v roce 2007: 

 
- zajišťovala  provoz www.senio.cz, trvale stoupala návštěvnost a počet přispěvatelů; 

      -    distribuovala 500 kusů tištěného vydání Senio.cz 2006  – včetně  600 ks  
            pozvánek na veletrh FOR SENIOR a pozvánek na odpoledne NADACE SENIO na  
            tomto veletrhu (ministerstva, krajské úřady, magistráty, vybraná města domovy  
            seniorů, spolupracovníci); 

- získala přednášející pro odpoledne NADACE SENIO na 1. mezinárodním veletrhu 
FOR SENIOR v Praze; 

- 25. 5. 2007 připravila odpoledne NADACE SENIO na 1. mezinárodním veletrhu FOR  
            SENIOR  v Praze ve veletržním areálu Letňany (viz. informace na www.senio.cz na   
            adrese: http://www.senio.cz/index.php?w=art&id=1712&rub=74&s= a v tištěném  
            vydání Senio.cz na adrese: http://www.senio.cz/dokumenty/tistene/jaro07.pdf );  

- pořádala pravidelné, pro seniory, bezplatné týdenní schůzky práce na počítačích – 
Gymnázium P.de Coubertina v Táboře – 16 pracovních míst – vždy ve středu, trvale – 
ve dny školního vyučování – 1 hodina. Průměrná účast 10 seniorů;  

- předala podklady a zajistila vyhotovení: účetní závěrky hospodaření NADACE 
SENIO,  revize včetně Revizní zprávy, ověření auditorem, včetně Zprávy auditora.  
Vypracovala, projednala a následně v termínu odeslala Výroční zprávu NADACE 
SENIO za rok 2006; 

- připravila a postupovala podle harmonogramu prací po vydávání tištěných vydání 
Senio.cz, 2 x ročně od 2007; 

- vypracovala systém a podmínky nabízení inzerce na www.senio.cz a Senio.cz a tu také 
průběžně nabízela; 

- připravila, vydala a distribuovala dvě tištěná vydání Senio.cz 2007. Jarní číslo přineslo 
příspěvky z Odpoledne s NADACÍ SENIO na 1. veletrhu FOR SENIOR doplněné 
grafikou pana Chobota (odkaz viz. výše). Podzimní číslo představilo nové přispěvatele 
www.senio.cz (na:http://www.senio.cz/dokumenty/tistene/podzim07.pdf );   

- v listopadu 2007 zahájila novou aktivitu, která ale svým charakterem navazuje na 
bývalá pravidelná měsíční setkání klubu MOJESENIO  – DISKUSNÍ KLUB. Konal se 
vždy dvakrát měsíčně s průměrnou účastí 10 diskutujících; 

- znovu jednala s bankou, která vedla účet NADACE SENIO. Ta po převodu na nového 
vlastníka začala znovu účtovat poplatky za vedení účtu. Vyřídila opětovné bezplatné 
vedení účtu; 

- podnikala intenzivní kroky k zajištění inzerce na www.senio.cz a v tištěných vydáních 
Senio.cz; 

- úspěšně zajistila průběh kontrolního auditu ISO ISO 9001:2000 a 14001:2004; 
- dohodla spolupráci s tiskárnou Optys (kancelářské tiskopisy). V jejich akci OBÁLKA 

PRO DOBROU VĚC bude na desky tiskopisů (např. příjmové a výdajové doklady) 
tištěna upoutávka na práci NADACE SENIO;    

 
 
 
 
 
 
 



2. 
Přehled majetku NADACE SENIO  
 
AKTIVA 
Dlouhodobý majetek celkem - Stav k prvnímu dni účetního období 2 511 000 
                                                  - Stav k poslednímu dni účetního období 2 511 000 
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem - Stav k prvnímu dni účetního období 2 511 000 
                                                                - Stav k poslednímu dni účetního období 2 511 000 
Krátkodobý majetek celkem - Stav k prvnímu dni účetního období 1 
                                                  - Stav k poslednímu dni účetního období 3 
Krátkodobý finanční majetek celkem - Stav k prvnímu dni účetního období 1 
                                                            - Stav k poslednímu dni účetního období 3 
 
Aktiva  celkem                                    - Stav k prvnímu dni účetního období 2 512 000 
                                                            - Stav k poslednímu dni účetního období 2 514 000 
                                       
PASIVA 
 
Vlastní zdroje celkem - Stav k prvnímu dni účetního období 2 512 000 
                                      - Stav k poslednímu dni účetního období 2 514 000 
Jmění celkem - Stav k prvnímu dni účetního období 2 511 000 
                       - Stav k poslednímu dni účetního období 2 511 000 
Výsledek hospodaření celkem - Stav k prvnímu dni účetního období 1 
                                                 - Stav k poslednímu dni účetního období 3 
 
Cizí zdroje celkem - Stav k prvnímu dni účetního období 0 
                                 - Stav k poslednímu dni účetního období 0 
Krátkodobé závazky celkem - Stav k prvnímu dni účetního období 0 
                                               - Stav k poslednímu dni účetního období 0 
 
Pasiva celkem -                     - Stav k prvnímu dni účetního období 2 512 000 
                                                - Stav k poslednímu dni účetního období 2 514 000 
 
NADACE SENIO nemá žádné závazky. 
  
3.  
NADACÍ SENIO nebyly žádné dary poskytnuty.   
 
4. 
NADACÍ SENIO nebyly přijaty žádné dary vyšší než  10.000,- Kč   
 
5. 
Nehmotný majetek nebyl použit. 
 
6. 
Pravidla pro omezení nákladů souvisejících se správou NADACE SENIO byla dodržována. 
 
 
 
 
 
 
 



7. 
Základní údaje v Účetní závěrce roku 2007 byly - Dlouhodobý majetek celkem 2 511 000, 
Krátkodobý majetek celkem 3 – Aktiva celkem 2 514 000. Vlastní zdroje celkem 2 514 000 – 
Pasiva celkem 2 514 000. (viz příloha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu.) Náklady celkem 
43, Výnosy celkem 45. Výsledek hospodaření před zdaněním 2, výsledek hospodaření po 
zdanění 2. (viz příloha Výkaz zisku a ztráty v zjednodušeném rozsahu). Výrok auditora: 
„Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční 
situace účetní jednotky NADACE SENIO k 31. 12. 2007 a nákladů, výnosů a výsledku  
jejího hospodaření za rok 2007 v souladu s českými účetními předpisy.“ (viz. Příloha Zpráva  
auditora). 
 
8. 
Nadační příspěvky v hodnotě vyšší než 10 000,-Kč nebyly poskytnuty. 
 
9. 
Výroční zpráva NADACE SENIO byla správní radou projednána a schválena 21. července 
2008. 
 
 
 
 
Přílohy : Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2007, Zpráva auditora za rok 2007,   
               která obsahuje jak Účetní závěrku NADACE SENIO, tak Výrok auditora. 
 
 
 
 
 
V Táboře 21. července 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PhDr. Jana Lešikarová 
Předsedkyně Správní rady 
NADACE SENIO 
Dlouhá 325 
390 01 Tábor 1 
 
 


