
Výroční zpráva za rok 2011 
 
 

Nadačního fondu ADIUVARE, IČ : 26 80 53 32  
se sídlem v Olomouci, Wurmova 526/9  

---------------------------------------------------------------- 
  

 
Nadační fond ADIUVARE, se sídlem v Olomouci, Wurmova 562/9, zapsaný ke dni 

27.5. 2003 ve vložce 246, oddílu N, nadačního rejstříku vedeného Krajským soudem 
v Ostravě, vykonával v roce 2011 svou činnost v souladu se svým předmětem činnosti,         
se zákonem č. 227/1997 Sb. a statutem nadačního fondu, a to za účelem svého zřízení, jímž je 
a) přispívat k rozvoji duchovních a mravních hodnot a plnění humanitárních cílů výchovního 
a vzdělávacího procesu, b) přispívat k modernizaci výchovně vzdělávacího procesu,               
c) přispívat k motivaci studentů o hlubší zájem o odborné studium a d) přispívat k rozvoji 
odborných dovedností žáků a studentů, a to zejména z vícečetných nebo sociálně slabších 
rodin pro získání SŠ či VŠ vzdělání. 
 Nadační fond nevlastní žádný hmotný majetek. Pro svou činnost shromažďuje finanční 
prostředky na bankovním účtu č. 5009320126/4000 u LBBW Bank CZ. 
 Nadační fond v roce 2011 vlastním jménem nepodnikal, nepodílel se na podnikání 
akciových společností nebo jiných právnických či fyzických osob, a ani nenakupoval a 
neprodával žádné veřejně obchodovatelné nebo jiné cenné papíry. 
 Nadační fond v roce 2011 neobdržel žádnou státní či krajskou dotaci. 
  
 Roční účetní uzávěrka za rok 2011 vykazuje tyto výsledky : 
 
Příjmy celkem činí 749.951,24 Kč, jsou tvořeny 
              

- 745.500,- Kč  - dary 
- 743,21 Kč - úroky z termínovaných vkladů 
- 3.708,03 Kč - úroky z běžného účtu. 

 
Výdaje celkem činí 398.335,- Kč, jsou tvořeny 
 

- 395.000,- Kč - 43 příspěvků na studium  
- 3.335,- Kč – poplatky peněžnímu ústavu. 

 
Hospodářský výsledek za rok 2011 činil zisk 351.616,24 Kč. 
 
V  Olomouci dne 25. května 2012 
 
Vyhotovil :  P. Ing. Vojtěch Kološ, revizor    ...................................................... 
 
 Výroční zpráva nadačního fondu ADIUVARE za rok 2011 byla schválena správní 
radou tohoto nadačního fondu dne 25.5. 2012 bez připomínek. 
 
V Olomouci dne 25. května 2012      
 
 
............................................................                           ........................................................ 
Mons. Jan Graubner, předseda správní rady                  Mgr. Josef Kořenek, člen správní rady               
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