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ÚVODNÍ SLOVO
Vážené dámy a vážení pánové,
nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli
na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci neziskových organizací.

červen, 2010
Hana Prchalová
tajemnice Nadace Auxilia
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Sídlo:
Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, tel./ fax: 224 239 876, GSM: 725 800 242
Poslání Nadace Auxilia
Auxilia je nadací pro rozvoj a stabilitu neziskových organizací a jejím cílem je profesionalizace
těchto organizací.
Orgány nadace
Správní rada
• Marek Šedivý, předseda správní rady
• Martin Hrehovčík, místopředseda správní rady, Market Vision, s.r.o., Praha
• Dita Tlustá, Oracle Czech CR, s.r.o., Praha
• Miloš Mach, Siemens s.r.o., Praha
• Soňa Daubner, Semma s.r.o., Praha
• Lukáš Novák, Q and A s.r.o., Praha
Dozorčí rada
• Libor Novák, místopředseda představenstva společnosti Czech Credit Bureau, a.s., Praha
• Mgr. Petr Vít
• Ing. Aleš Černý, ředitel pobočky, ČSOB – Private Banking, Praha
Hlavní cíl a historie kampaně
Hlavním cílem Nadace Auxilia je získávat a poskytovat prostředky na podporu rozvoje
občanské společnosti a neziskových organizací v České republice, na propagaci činnosti
neziskových organizací a na profesní přípravu jejich pracovníků.
1993 – Vznikla Nadace Informační centrum nadací a jiných neziskových organizací na základě dohody
učiněné na Stupavské konferenci nadací a jiných neziskových organizací.
1994 – Nadace ICN se stává jediným zástupcem ČR v Orpheus Civil Society Network – mezinárodní síti
neziskových organizací.
1997 – Vzniklo první regionální centrum Nadace ICN při Okresní knihovně v Olomouci.
Došlo k osamostatnění projektu občanských poraden, který započal a rozvinul se pod hlavičkou Nadace
ICN a následně vzniklo Sdružení pro vybudování sítě občanských poraden.
1998 – V Hradci Králové, Strakonicích a Českém Krumlově vznikají další regionální centra Nadace ICN.
Nadace ICN se stala prostředníkem pro rozdělování grantů z německé Nadace Roberta Bosche.
Byl realizován první ročník celonárodní kampaně „30 dní pro neziskový sektor“.
1999 – Z Nadace ICN vznikají dvě samostatné organizace – Informační centrum neziskových
organizací, o.p.s. a Nadace ICN.
2000 – 2004 – Aktivity nadace se zužují na hospodaření s nadačním jměním, které bylo posíleno o
příspěvek z NIF.
2005 – V rámci projektu „Srdce na dlani“, který vznikl díky firmám Dell Computer, s.r.o. a Oracle Czech,
s.r.o. na podporu vybraných dětských domovů, nadace rozdělila věcné a finanční dary třem dětským
domovům Společně se společností Pfizer ČR Nadace poskytla technickou podporu 20ti organizacím.
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2007 – Na základě spolupráce s Metrostav a.s. vzniká nový charitativní projekt "Společně podporujeme".
Projekt založil Metrostav a.s. s cílem pomoci nestátním neziskovým organizacím a lidem, kteří se ocitli v
tíživé životní situaci.

Poděkování dárcům a partnerům
Nadace Auxilia děkuje všem firmám a jednotlivcům za podporu.
Grantování nadace
Rozdělení výnosů z nadačního jmění
Z důvodu nízkých výnosů za rok 2008 správní rada Nadace Auxilia rozhodla o rozdělení částky
86.220,- Kč na grantech v průběhu roku 2010, čímž nadace v souladu se smlouvou týkající se
převodu, správy a užití finančních prostředků nadačního fondu zpětně splní podmínky
stanovené pro rok 2009.
Vyjádření dozorčí rady Nadace Auxilia
Dozorčí rada se podrobně seznámila s vedením účetnictví Nadace Auxilia, s rozvahou k 31. 12.
2009 a s výkazem zisku a ztráty k 31.12.2009 . Na základě všech svých zjištění vyslovuje
dozorčí rada Nadace Auxilia souhlas s hospodařením za rok 2009 bez výhrad.
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Zpráva auditora
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Výkaz zisku a ztráty (Kč)
NÁKLADY CELKEM
A.I. Spotřebované nákupy celkem

89 011
524

VÝNOSY CELKEM

168 571

B.I. Tržby za vlastní výkony a za zboží

0

A.II. Služby celkem

21 588

B.II. Změna stavu vnitroorg. zásob

0

A.III. Osobní náklady celkem

55 251

B.III. Aktivace celkem

A.IV. Daně a poplatky celkem

0

B.IV. Ostatní výnosy celkem

A.V. Ostatní náklady celkem

4

B.V. Výnosy z dlouhodobého fin. majetku

0
4 440
164 131

A.VI. Odpisy celkem

3 644

B.VI. Přijaté příspěvky celkem

0

A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem

8 000

B.VII. Provozní dotace celkem

0

C. Výsledek hospodaření před zdaněním

79 560

- Daň z příjmů

0

D. Výsledek hospodaření po zdanění

79 560

Rozvaha (Kč)
AKTIVA

8 904 855

PASIVA

8 904 855

A. Dlouhodobý majetek celkem

8 170 394

A. Vlastní zdroje celkem

8 880 170

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek

169 400

A.I. Jmění celkem

8 000 993

A.III. Dlouhodobý finanční majetek

8000994

- Vlastní jmění

B. Krátkodobý majetek celkem

734 461

- Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a
závazků

B.III. Krátkodobý finanční majetek

570 111

A.II. Výsledek hospodaření celkem

879 177

B.IV. Jiná aktiva – náklady a příjmy příštích období

164 350

- Nerozdělený zisk minulých let

799 617

8 202 224,00
-201 231,00

- Výsledek hospodaření běžného období

79 560

B. Cizí zdroje celkem

24 685

B.III. Krátkodobé závazky

19 685

B.IV. Jiná pasiva – výdaje příštích období

5 000

Ve výroční zprávě jsou uvedeny pouze vybrané údaje z účetní závěrky. Kompletní účetní závěrka je uložena v sídle nadace a byla zveřejněna v
nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl N, vložka 66.

Struktura nadačního jmění k 31.12.2009
Balancovaný fond nadací – PIONEER Investmens
Nadační fond ČSOB
Soubor uměleckých děl
Nadační jmění *

4 000 824
4 032 000
169 400
8 202 224

* Dne 25.6.2009 rozhodla správní rada o změně struktury zapsaného nadačního jmění z důvodu poklesu jeho tržní hodnoty. Tato změna doposud
nebyla zapsána v nadačním rejstříku. K zápisu dojde v průběhu roku 2010.
Tržní hodnota nadačního jmění je k 31.12.2009 vyšší než výše nadačního jmění dle nadačního rejstříku

Rozdělení výnosů NIF
Výše příspěvku vložená NIF do nadačního jmění
Celkový výnos k rozdělení za rok 2009

7 460 000
100 151

Za rok 2008 měla být rozdělena částka 86.220,- Kč. Z důvodu minimálních výnosů za rok 2008, bude tato částka dle rozhodnutí správní rady
rozdělena na grantech v průběhu roku 2010, čímž nadace v souladu se smlouvou týkající se převodu, správy a užití finančních prostředků
nadačního fondu zpětně splní podmínky stanovené pro rok 2009.
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Náklady na správu nadace
Poskytnuté nadační příspěvky
Náklady na správu nadace
Hodnota nadačního jmění k 31.12.2009
% nákladů na správu nadace

8 000
81 011
8 000 993
1,01%

Dle článku X. Statutu nadace nesmí náklady na správu nadace přesáhnout 75% hodnoty nadačního jmění k 31.prosinci kalendářního roku
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