Výroční zpráva Nadace ELZACO za rok 2013
Úvodní slovo Jiřího Vénose, předsedy správní rady

S přibývajícím věkem se mi stále častěji vracela na mysl otázka jak
nejlépe zajistit stabilitu a rozvoj pro spolupracovníky společnosti Elzaco.
Předat odpovědnost za vedení „manažerům“, rodinným příslušníkům či
dokonce prodej mi připadalo nelogické a riskantní.

Inspirace přišla ze zahraničí, kde řada majitelů převádí svůj obchodní podíl
do nadací s tím, že firmy se majetkoprávně stabilizují a při tom nadace
mají nějaké obecně prospěšné zaměření. A když tedy nadace, tak jaké si
dát ušlechtilé cíle a v jaké oblasti? Ano, rozvoj znalostí a dovedností
slušných a poctivých spolupracovníků přinesl stabilitu, jistotu a chuť do
další práce, která nás baví.
Tak tedy pojďme využít všech možností osobního rozvoje, pojďme
vyhledávat talentované lidi a podporujme jejich efektivní rozvoj. Je to
výzva, která vychází z neutěšeného stavu a stále se zhoršující situace ve
státem řízeném vzdělávacím systému. Věřím tedy v budoucnost, kde bude
působení společnosti Elzaco a Nadace Elzaco, vytvářet solidní pracovní
příležitosti a stabilitu především pro ty z nás, kteří se zaměří na vědění a
kreativitu.

Vznik a historie nadace

Nadace ELZACO byla založena v srpnu 2013 jako jedna z prvních nadací svého
druhu v České republice, která vlastní 100% obchodního podílu společnosti
s ručením omezeným. Cílem Nadace je zejména finanční podpora projektů a
aktivit právnických i fyzických osob zaměřených na vzdělávání, zdravotní,
rehabilitační či paliativní péči nebo další služby v těchto oblastech. Jediným
zakladatelem nadace je Jiří Vénos.
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Poslání nadace

Účelem Nadace je zejména finanční podpora nadějných studentů, případně vědců
a techniků v jejich vědecké činnosti, vedoucí ke zlepšení jejich finančního zázemí,
aby tak ve svém důsledku bylo zabráněno jejich odchodu za lepšími podmínkami
do zahraničí. Dalším cílem Nadace je finanční podpora zaměstnanců a rodinných
příslušníků společnosti ELZACO spol. s r.o. na zdravotní, rehabilitační či paliativní
péči. Dále je to podpora projektů a aktivit právnických i fyzických osob
zaměřených na vzdělávání, zdravotní, rehabilitační či paliativní péči nebo další
služby v těchto oblastech.
Nadace získává finanční prostředky formou nadačních darů od právnických a
fyzických osob majících zájem podporovat nadační cíle a poslání.
Protože Nadace ELZACO v roce 2013 neobdržela žádnou žádost o poskytnutí
nadačního příspěvku, nebyly v tomto roce poskytnuty žádné nadační příspěvky.
S cílem minimalizovat správní náklady Nadace ELZACO byla zřízena pouze
3 členná správní rada a jeden revizor.
Členy správní rady a revizorem byli v r. 2013:
•
•
•
•

předseda: Jiří Vénos
místopředseda: Petr Vénos
člen: Oldřich Lehký
revizor: Ing. Bedřich Kutálek

Celkové roční náklady Nadace související se správou nadace nesmí převýšit 20%
hodnoty nadačního jmění podle jeho stavu k 31.12. Hospodaření nadace bylo
v souladu se zákonem maximálně průhledné a bude veřejně přístupné na
webových stránkách formou výroční zprávy s uvedením přehledu nadačních darů.
Nadační příspěvky v roce 2013 nebyly poskytnuty.

V Šumperku, dne 23.5.2014
Jiří Vénos
předseda správní rady
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Příloha účetní závěrky Nadace ELZACO k 31.12.2013
I.

Obecné údaje

Nadace ELZACO (dále jen „Nadace“) byla zapsána do obchodního rejstříku dne
7. 8. 2013 a sídlí v Šumperku, B. Němcové 727/10, identifikační číslo 01976192.
Nadace je zapsána v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
vložka číslo 1129.

Účelem a cílem nadace je dosahování obecně prospěšných cílů ve vzdělávání,
vědě, technice, výzkumu a lékařství, a hodlá tak přispívat k jejich rozvoji.
Účelem Nadace je zejména finanční podpora nadějných studentů, případně vědců
a techniků v jejich vědecké činnosti, vedoucí ke zlepšení jejich finančního zázemí,
aby tak ve svém důsledku bylo zabráněno jejich odchodu za lepšími podmínkami
do zahraničí. Dalším cílem Nadace je finanční podpora zaměstnanců a rodinných
příslušníků společnosti ELZACO spol. s r.o. na zdravotní, rehabilitační či paliativní
péči. Dále je to podpora projektů a aktivit právnických i fyzických osob
zaměřených na vzdělávání, zdravotní, rehabilitační či paliativní péči.
Zřizovatelem nadace je Jiří Vénos.

Nadační jmění činilo k 31.12.2013 23 845 tis. Kč. Z toho 500.000,- Kč
v peněžních prostředcích bylo uloženo na účtu u Komerční banky číslo účtu 1075248730237/ 0100.
Členové správní rady nadace:
Jiří Vénos – předseda
Petr Vénos – místopředseda
Oldřich Lehký – člen
Revizor:
Ing. Bedřich Kutálek

Způsob jednání:
Za Nadaci jedná předseda správní rady nebo jiný člen správní rady, který je
k tomu ostatním členy správní rady písemně pověřen. Za Nadaci může jednat i
zmocněnec na základě plné moci udělené předsedou správní rady.

II.
Informace o účetních metodách a obecných účetních
zásadách

Nadace používá pouze takové účetní metody, které jsou v souladu s účetními
předpisy stanovenými zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č.
504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a českými účetními standardy pro
účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.
Účetním obdobím je kalendářní rok.
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Způsob zpracování a úschovy účetních záznamů
Nadace vede podvojné účetnictví. Účetní záznamy jsou pořizovány elektronickým
způsobem a jsou archivovány v sídle nadace v tištěné i elektronické podobě.

Oceňování a odepisování majetku
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nad 2 tis. Kč se oceňuje v pořizovacích
cenách, které zahrnují cenu pořízení a další náklady s pořízením související.
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nebyly.

Krátkodobý finanční majetek tvoří peníze na bankovních účtech.
Pohledávky a závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.
Ocenění zásob
Nadace nemá k 31.12.2013 žádné zásoby.

Vlastní jmění a fondy
Vlastní jmění tvoří souhrn peněžitých i nepeněžitých vkladů a nadačních darů.

K dosahování účelu, pro který byla Nadace zřízena, používá výnosů z nadačního
jmění a ostatní majetek Nadace. Majetek Nadace smí být použit pouze v souladu
s Občanským zákoníkem (§ 303 až § 393), zakládací listinou nadace a statutem
nadace na poskytování nadačních příspěvků a na úhradu nákladů spojených se
správou
Nadace.
Nadace bude získávat finanční prostředky formou nadačních darů od právnických
a fyzických osob majících zájem podporovat cíle Nadace. Tyto nadační dary jsou
za podmínek stanovených zákonem osvobozeny od daně z příjmů.

Nadační příspěvky
Nadační příspěvky v roce 2013 nebyly poskytovány.
Devizové operace
Majetek a závazky v cizí měně nebyly.

Nadace účtuje přijaté příspěvky (dary) takto:
rozvahově (prostřednictvím fondů) se účtují ty příspěvky (dary), které byly
přijaty, ale k 31. 12. běžného účetního období nebyly přerozděleny a
poskytnuty v souladu s posláním nadace,
do provozních výnosů (účtová skupina 68) se z fondů přeúčtují pouze ty dary
a příspěvky, které byly v běžném účetním období poskytnuty fyzickým i
právnickým osobám za účelem plnění poslání nadace.
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Nadace účtuje poskytnuté příspěvky takto:
do provozních nákladů (na účtovou skupinu 54 Ostatní náklady) v souladu s
výnosy ty příspěvky (dary), které byly v běžném účetním období poskytnuty
fyzickým osobám za účelem plnění poslání nadace.
na
účtovou skupinu 58 Poskytnuté příspěvky účtuje příspěvky
(dary) poskytnuté v běžném období nadací právnickým osobám za účelem
plnění poslání nadace k okamžiku jejich úhrady do provozních nákladů.

Daň z příjmů
Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku
zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a
nezdaňované výnosy.

III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát
Dlouhodobý majetek
Pořizovací cena v tis. Kč k 31. 12. 2013

Počáteční
zůstatek

Dlouhodobý finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Celkem 2013

Přehled vlastního jmění v tis. Kč

Vlastní
jmění

Počáteční stav k 1.1.2013
Přírůstky
Výsledek hospodaření za běžné období
Stav k 31. 12. 2013

přírustky
0
0
0
0

23 345
493
0
23 838

fondy

0
23 845
0
23 845

Vyřazení

0
50
0
50

převody
0
0
0
0

nerozdělené
výsledky
hospodaření

0
0
-57
-57

0
0
0
0

konečný
zůstatek
23 345
493
0
23 838

celkem
0
23 895
-57

Závazky
K 31. prosinci 2013 Nadace neevidovala žádné závazky po lhůtě splatnosti.

Pohledávky
K 31. prosinci 2013 Nadace neevidovala žádné pohledávky po lhůtě splatnosti.

Zaměstnanci
Nadace neměla v roce 2013 žádné zaměstnance. Členům správní rady ani
revizorovi nebyly vyplaceny žádné odměny.
Podíl na základním kapitálu jiných obchodních společností
Nadace má podíl na základním kapitálu společnosti ELZACO ve výši 100%.
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Výše půjček a úvěrů statutárním orgánům
Nadace neposkytla v roce 2013 žádné půjčky ani úvěry členům statutárních
orgánů.
Přehled peněžních poskytnutých příspěvků
Nadační příspěvky v roce 2013 nebyly poskytnuty.

Přehled přijatých darů za rok 2013 v tis. Kč
DÁRCE

ELZACO spol. s r.o.

VÝŠE DARU V TIS.
KČ
50

C e l k e m:

50

Náklady nadace
V roce 2013 celkové roční náklady činily 57.485,- Kč a nepřevýšily 20% hodnoty
nadačního jmění.
Nadace se při svém hospodaření v roce 2013 chovala ekonomicky. Vynaložené
náklady tvoří převážně náklady na notářské výdaje a znalecký posudek o
stanovení ceny obchodního podílu společnosti ELZACO.
V Šumperku, dne 23. 5. 2014

Jiří Vénos
předseda správní rady nadace
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