
VÝROČNÍ ZPRÁVA 

NADACE SENIO 
ZA ROK 2013 

 
1. 
Činnost NADACE SENIO v roce 2013: 
 

- 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 2012; 

- jednala o příspěvku zřizovatele LESIKAR, a.s. na svoji činnost; 
- na základě rozhodnutí Vrchního soudu v Praze jsme byli informováni dne 11. 5. 2013 

(14 Cmo 428/2012-85) – že oba naše návrhy na změnu statutu NADACE SENIO byly 
zamítnuty. Touto skutečností se Správní rada ve spolupráci se zřizovatelem zabývala a 
připravovala návrhy a realizaci dalšího fungování NADACE SENIO; 

- pokračovalo přechodné přerušení provozu www.senio.cz než bude připravena možnost 
jeho znovu zpřístupnění; 

- administrativně trvalo pozastavení vydávání elektronické verze www.senio.cz a i 
tištěných vydání Senio.cz (pro rok 2013). 

 
 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 23 
                                                  - Stav k poslednímu dni účetního období 25 
Krátkodobý finanční majetek celkem - Stav k prvnímu dni účetního období 23 
                                                            - Stav k poslednímu dni účetního období 25 
Aktiva  celkem                                    - Stav k prvnímu dni účetního období 2 534 000 
                                                            - Stav k poslednímu dni účetního období 2 536 000 
                                       
PASIVA 
 
Vlastní zdroje celkem - Stav k prvnímu dni účetního období 2 534 000 
                                      - Stav k poslednímu dni účetního období 2 536 000 
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 23 
                                                 - Stav k poslednímu dni účetního období 25 
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 2 534 000 
                                                - Stav k poslednímu dni účetního období 2 536 000 



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 2013 byly - Dlouhodobý majetek celkem 2 511 000, 
Krátkodobý majetek celkem 25 – Aktiva celkem 2 534 000. Vlastní zdroje celkem 2 534 000 
– Pasiva celkem 2 536 000. (viz příloha Rozvaha v plném rozsahu.) Náklady celkem 18 
Výnosy celkem 20. Výsledek hospodaření před zdaněním 2, výsledek hospodaření po zdanění 
2 (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. 2013 a 
nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2013 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 17. června 2014 
 
 
Přílohy: Rozvaha v plném rozsahu za rok 2013, Výkaz zisku a ztráty za rok 2013, Příloha 
k účetní závěrce 2013, Výrok nezávislého auditora za rok 2013. 
 
V Táboře 17. června 2014 
 
 
 
 
 
 
 
PhDr. Jana Lešikarová 
Předsedkyně Správní rady 
 
PhDr. Václav Mrzena 
Člen Správní rady 
 
NADACE SENIO 
Dlouhá 325, 390 01 Tábor 1 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



Příloha k účetní závěrce za rok 2013 
 
1. Obecné údaje 
 
     Název:  NADACE SENIO 
     Sídlo:    Dlouhá 325, 390 01 Tábor 
     Účel nadace: dosažení obecně prospěšných cílů se zvláštním zaměřením k podpoře  
                           zachování kvality života seniorů a jejich aktivní účasti na životě občanské  
                           společnosti    
     Datum vzniku: 22. 7. 2005 
 
     Správní rada:   předseda -   PhDr. Jana Lešikarová, r. č. 525316/098 
                             člen         -   Jaroslav Gerlach, r. č. 525610/071 
                             člen         -   PhDr. Václav Mrzena, r. č. 531016/284 
     Revizor:                              ing. Jana Sirotková, r. č. 645220/1184 
 
     Nadace nemá větší než 20% obchodní podíl na základním jmění žádné společnosti. 
     V roce 2013 nezaměstnávala žádné zaměstnance. 
     Odměny vypláceny nebyly. 
     V roce 2013 nebyly poskytnuty žádné půjčky, úvěry či jiné záruky. 
 
2.  Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování 
 
     V roce 2013 nebyly pořízeny zásoby oceňované pořizovacími cenami. 
     Nadace nevytvořila DHM ani NDHM vlastní činností. 
     Nadace nenabyla žádné cenné papíry ani majetkové účasti. 
     Nadace nepořídila majetek oceněný reprodukční pořizovací cenou. 
     Vedlejší pořizovací náklady, zahrnované do pořizovacích cen nakupovaných zásob, nebyly. 
     V roce 2013 nedošlo ke změnám způsobu oceňování, postupů odepisování oproti roku 2012. 
     Opravné položky k majetku nebyly uplatněny. 
     Odpisový plán pro dlouhodobý majetek sestaven nebyl, neboť nadace nepořídila žádný DHM. 
     V roce 2013 nebylo nutné použít přepočet údajů v cizích měnách na českou korunu. 
 
3.  Doplňující údaje 
 
     Jak je patrno z rozvahy a výkazu zisku a ztát, nadace zajišťovala provoz www.senio.cz –  
     internetových stránek (do 15. 7. 2012, kdy byl provoz přechodně pozastaven) a vydávání 
     tištěných vydání Senio.cz (do 31. 12. 2012). 
     Dlouhodobý hmotný ani nehmotný majetek pořízen nebyl. 
     Nebyl pořízen ani žádný jiný majetek formou finančního pronájmu. 
     Žádný majetek nadace není zatížen zástavním právem. 
     Nadace nevykazuje žádné pohledávky po lhůtě splatnosti. Nemá ani žádné pohledávky podle 
     zástavního práva. 
     Výše nadačního jmění zůstalo stejné. 
     Nadace nevykazuje žádné závazky po lhůtě splatnosti. Nemá ani žádné závazky kryté zástavním 
     právem. Neposkytla ani žádné nevyúčtované závazky v účetnictví (např. záruky). 
     Výsledek hospodaření za rok 2012 byl převeden na účet nerozděleného zisku.   
 
 
     V Táboře dne 22. 3. 2014                                          PhDr. Jana Lešikarová – předseda správní rady     



 
 
 
 


