
VÝROČNÍ ZPRÁVA 

NADACE SENIO 
ZA ROK 2010 

 
 
1. 
Činnost NADACE SENIO v roce 2010: 
 

- zajišťovala  provoz www.senio.cz;  
- provedla relaunch stránek www.senio.cz; 
- připravila, vydala a distribuovala tištěné vydání Senio.cz 2010 - dvojčíslo. Přineslo 

ohlédnutí za všemi aktivitami, které Senio.cz od roku 2002 podnikalo. 
      Elektronicky je na adrese:  
      http://www.senio.cz/dokumenty/senio%20tv%2010.pdf ; 
- vyhledávala další možnosti dotací pro svoje aktivity. Podala přihlášku pro Cenu  

            Nadace ERSTE za přínos sociální integraci; 
- 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 2009; 

- zajišťovala placenou inzerci a reklamu pro www.senio.cz; 
- připravovala podklady pro dohledový audit ISO 9001 a 14001. 

      -     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 16 
                                                  - Stav k poslednímu dni účetního období 18 
Krátkodobý finanční majetek celkem - Stav k prvnímu dni účetního období 16 
                                                            - Stav k poslednímu dni účetního období 18 
 
Aktiva  celkem                                    - Stav k prvnímu dni účetního období 2 527 000 
                                                            - Stav k poslednímu dni účetního období 2 529 000 
                                       
 
PASIVA 
 
Vlastní zdroje celkem - Stav k prvnímu dni účetního období 2 527 000 
                                      - Stav k poslednímu dni účetního období 2 529 000 
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 16 
                                                 - Stav k poslednímu dni účetního období 18 
 
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 2 527 000 
                                                - Stav k poslednímu dni účetního období 2 529 000 
 
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 18 – Aktiva celkem 2 529 000. Vlastní zdroje celkem 2 529 000 
– Pasiva celkem 2 529 000. (viz příloha Rozvaha v plném rozsahu.) Náklady celkem 8, 
Výnosy celkem 11. Výsledek hospodaření před zdaněním 3, výsledek hospodaření po zdanění 
3 (viz příloha Výkaz zisku a ztráty). Výrok auditora: „Podle mého názoru účetní závěrka 
podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti NADACE SENIO k 31. 12. 2010 a 
nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2010 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 
2011. 
 
Přílohy : Rozvaha v plném rozsahu za rok 2010, Výkaz zisku a ztráty za rok 2010, Zpráva 
nezávislého auditora za rok 2010, která obsahuje i Výrok auditora. 
 
V Táboře 12. července 2011 
 
 
 
 
 
 
 
PhDr. Jana Lešikarová 
Předsedkyně Správní rady 
NADACE SENIO 
Dlouhá 325, 390 01 Tábor 1 


