
VÝROČNÍ ZPRÁVA 

NADACE SENIO 
ZA ROK 2009 

 
 
1. 
Činnost NADACE SENIO v roce 2009: 
 

- zajišťovala  provoz www.senio.cz , stoupala návštěvnost; 
- připravila, vydala a distribuovala tištěná vydání Senio.cz 2009/1 a Senio.cz 2009/2. 

Jarní číslo přineslo výběr tvorby přispěvatelů a podzimní pak pohled na seniorskou 
problematiku očima odbornice. Elektronicky jsou na adresách:  

      http://www.senio.cz/dokumenty/2009/senio12009.pdf a 
      http://www.senio.cz/dokumenty/senio%20209.pdf 
- v prvním pololetí 2009 pokračovala v pořádání schůzek MOJESENIO  – DISKUSNÍ 

KLUB . Konaly se vždy dvakrát měsíčně s průměrnou účastí 10 diskutujících.  
            Podařilo se připravit jednu se zvláštním programem – Jak se žije cizincům v České   
            republice? Za účasti Bulharky, Chorvatky Ukrajinky a Američanky;        

- po prázdninách již v pořádání schůzek MOJESENIO  – DISKUSNÍ KLUB 
nepokračovala; 

- projednala a schválila roční uzávěrku hospodaření NADACE SENIO, které 
předcházelo provedení revize včetně Revizní zprávy, schválení a ověření auditorem, 
včetně zprávy, dále vypracovala, projednala, schválila a následně v termínu odeslala 
Výroční zprávu NADACE SENIO za rok 2008; 

- zajišťovala placenou inzerci a reklamu pro www.senio.cz; 
- připravila a absolvovala úspěšně recertifikační audit ISO 9001:2000 a 14001:2004. 

      -     jednala o příspěvku LAAR, a.s. na činnost. 
 
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 8 
                                                  - Stav k poslednímu dni účetního období 16 
Krátkodobý finanční majetek celkem - Stav k prvnímu dni účetního období 8 
                                                            - Stav k poslednímu dni účetního období 16 
 
Aktiva  celkem                                    - Stav k prvnímu dni účetního období 2 519 000 
                                                            - Stav k poslednímu dni účetního období 2 527 000 
                                       
 
PASIVA 
 
Vlastní zdroje celkem - Stav k prvnímu dni účetního období 2 518 000 
                                      - Stav k poslednímu dni účetního období 2 527 000 
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 7 
                                                 - Stav k poslednímu dni účetního období 16 
 
Cizí zdroje celkem - Stav k prvnímu dni účetního období 1 
                                 - Stav k poslednímu dni účetního období 0 
Krátkodobé závazky celkem - Stav k prvnímu dni účetního období 1 
                                               - Stav k poslednímu dni účetního období 0 
 
Pasiva celkem -                     - Stav k prvnímu dni účetního období 2 519 000 
                                                - Stav k poslednímu dni účetního období 2 527 000 
 
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 2009 byly - Dlouhodobý majetek celkem 2 511 000, 
Krátkodobý majetek celkem 16 – Aktiva celkem 2 527 000. Vlastní zdroje celkem 2 527 000 
– Pasiva celkem 2 527 000. (viz příloha Rozvaha v plném rozsahu.) Náklady celkem 9, 
Výnosy celkem 17. Výsledek hospodaření před zdaněním 8, výsledek hospodaření po zdanění 
8 (viz příloha Výkaz zisku a ztráty). Výrok auditora: „Podle mého názoru účetní závěrka 
podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace účetní jednotky NADACE 
SENIO k 31. 12. 2009 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2009 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 12. července 
2010. 
 
Přílohy : Rozvaha v plném rozsahu za rok 2009, Výkaz zisku a ztráty za rok 2009, Zpráva 
nezávislého auditora za rok 2009, která obsahuje i Výrok auditora. 
 
V Táboře 12. července 2010 
 
PhDr. Jana Lešikarová 
Předsedkyně Správní rady 
NADACE SENIO 
Dlouhá 325, 390 01 Tábor 1 


