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Předmět a rozsah auditu:

ověřili jsme přiloženou účetní 
"závěrky, 

tj. rozvahu, výkaz zisku a zÍrá8 a přílohu k účetní závěrce
k datu 3 l.l2.2009 společnosti CESKA ALZHEIMEROVSKA SPOLECNOST.

Za sestavení a za věmé zobrazení skutečností v této účetní závěrce v souladu s účetními předpisy
p|atnými v České repub|ice odpovídá redení spo|eČnosti ČesrÁ ALZHElMERoVSKÁ
SPOLECNOST. Toto vedení je mimo jiné povinno navrhnout, zavésÍ a zajistit vnitřní kontroly nad
sestavování a věrným zobrazenim skutečností v této účetní závěrce tak, aby zde nebyly obsaženy
významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, a zvolit a uplatňovat vhodné účetní
metody a účetní odhady, kteréjsou s ohledem na danou situaci přiměřené.

Naším úkolem je lydat na základě provedeného auditu ýrok k této účetní ávěrce. Audit jsme
provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími
aplikačními doloŽkami Komory auditorů České repub|iky. T}to standardy vyŽadují, aby auditor
dodrŽoval etické normy a plánoval a prováděl audit tak, aby získal přiměřenou jistotu, Že účetní
závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahmuje provedení auditorských postupů,jejichŽ cílem je získat důkazní informace o částkách a
skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na posouzení auditora'
mimo jiné na tom, jak auditor vyhodnotí riziko významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní
závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při lyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní
kontroly, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení skutečností v účetní závěrce, aby mohl
navrhnout auditorské postupy, které budou v dané situaci vhodrré. Cílem tohoto posouzení však není,
aby se auditor q.jádřil k účinnosti vnitřxích kontrol účetní jednotky. Audit zahmuje též posouzení
vhodnosti použiých účetních metod a zásad, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením a
dále posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Domníváme se, Že důkazní informace, které jsme získali, jsou dostatečné a vhodné, aby poskýovaly
přiměřený základ pro vyjádření auditora.

Zpráva je určena vedení společnosti.

Výrok auditora bez výhrad o ověření účetni závěrky spo|ečnosti ČBsxÁ
ALZHEIMERoVSKÁ sPoLEČNosr.

Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věmý a poctivý obraz
finanční pozice společnosti Čp'srÁ auHE'IMERoVSKÁ SPoLEČNoST k datu 31.12.2009 a
výsledků jejího hospodaření za období od 1.l.2009 do 31.12.2009 v souladu s účetními předpisy
platnými v Ceské republice.

V Praze, dne 13.dubna 2010.

Přílohy:
1)

2)
3)
4)

Audítor:

Rozvaha k 3I.12.2009.
Výkaz zisku a ztráty k 31 .12.2009.
Příloha k účetní závěrce
Zpráva alditora k čerprání dotací na projekty 

:i{s?p..pi9i, '_ \- /.)
/ &: '.)s' tr"éí .# 1

Ing.Miloslav Hanuš
číslo osvědčení KAČR č. 0103 '7

Mirovická 34 Praha 8

číslo osvědčení KAČR 0103



Výčet položek

pod|e vyhlášky č' 504/2002 sb.
Ve zněnívyh|ášky č. 47612003 sb.
a ve znění \,ryhlášky č' 548/2004 sb

Rozvaha (bilance)
v p|ném rozsahu

ue ani .....J/.,-/.!-'-........zooi.
(V tisících Kč)

|Č

iiat:'J

NázeV, síd|o' práVní forma
a předmět činnosti účetníjednotky

.Česká alzhelmeíovská Épotečnogt
šlmůnkova 1600, Pr6ha B, 1B2 0o
Ť;i. i.'d j áii'o.$.i'('6i'ň0:2o;0o-)
lČ: 6ó000971''.' '''
č'ú. l 19.3934060237/o10o
wýiili.' ellŤiáiťňó cž' ' :3.

AKTIVA
Číslo stav k prvnímU

dn] účet' období
stav k pos|ednímU

dni Účet' období

Á. Dlouhodobý rnaieték ceIkem součetř2+10+21 +29 1 , u
|' D|ouhodobý nehmotný maietek ce|kem Součet ř' 3 až 9 2 t0t li r'

] ' Nehmotné Výs|edky Výzkumu a VýVo]e 3

2' SoÍtwaíe t0/ ,,/

3' oceniteIná práVa 5

4' Díobný d|ouhodobý nehn,]otný majetek 6

5' ostatní d|ouhodobý nehrl]otný majetek 7

6. Nedokončený d]ouhodobý neh.notný maletek 8

7' PoskytnUté 2á|ohy na d ouhodobý nehmotný majetek I
||. D|ouhodobý celkem součet ř 11 až 20 10 tc13 J ,li r,:,

L Pozemky tl

2' Umě|ecká díla, předrněty a sbírky 12

3. Stavby 13

4. Samostatné movité Věc a soubory movitých Věcí l /á',í
5' PéstiteIshe ceIky trva]ych porostů

6' Zák|adnistádo a tažná zviřaia

7' Díobný dIouhodobý hmotný majetek 17 /{b
B' osta1ní d|ouhodobý hmotný majetek

9. Nedokončený d ouhodobý hmotný ma]etek

10. Poskytnuté zá|ohy na dlouhodobý hmotný majetek 20

|||. D|ouhodobý íinanění maietek ceIkem součet ř 22 až 28 21

l ' Poo''y V o\ adarycl. é .izeaych osobách 22

2' Podíly V osobách pod podstatným V|ivem 23

3' DIuhoVé cenné papíy díŽené do sp]alnost 24

4. PŮičky organlzačnÍm s|ožkám 25

5' ostatní d|ouhodobé pŮ]Čky 26

6 ostatn| d ouhodoby f nančni maje|ek 21

7. PořizoVaný d]ouhodobý Íinanční majetek 28

lV. oprávky k dIouhodobému m4etku cé|kem součet i 30 až 40 29 -.talt, . 
|',Ú +4

1' opráVky k nehmotným Výs edkŮm VýZkurnU a VýVo]e 30

2' opráVky k soÍtwaru 31 - /r!
3 opravl.y I ocenite nym pravů.. 32

4' opráVkV k drobnému d]ouhodobérnu nehn,]otnén]u n,]ajetku 33

5' opráVky k ostatnímu d|ouhodobému nehmotnémU maietku

6 Opravky ke stavbam

7' opráVky k samostatným rnoV tým Věcern a solrborům mov]tých Věcí 36 - lllt
B' opíáVky k pěstite ským ce kům trva|ých porostŮ 3f

9 opráVky k zák|adnín]u s1ádu a taŽným zv|řatŮrn 38

]0, opráVkv k drobné.nU d ouhodobému hmotnéml] ma]etkl] 39 - ltlo - ti/J
11' opráVkV k ostatnímU dIouhodobérnLr hmotnému majetkU 40

O BiLANCE PRAHA 2OO4



0ísIo
řádku

StaV k prvnín]u

dni Účel' období
s1av k pos|ednÍmL
dni účet' období

B. KÍátkodobý majetek ce|kem součetř42+52+72+81 ,{4 j.t l. l(,Ý
|. zásoby ce|kem součei ř 43 až 51 rlq "14

1. N,4a1eriá na sk|adě 43 hn .rrq
2, Materiá na cestě 44

3. Nedokončená Výíoba

4' Polotovary VIastní Výroby

5' Výrobky 47

6' zýířaÍa 48

7' ZboŽí na skadě a V prodejnách 49

B' Zboží na cestě 50

9' Posky1nuté zá|ohy na zásoby

Il. PohIedávky ce|kem součét i 53 až 71 52 fr //t-,,
1- odběrate é 53 ,,
2. směnky k ]nkasu

3 Pol|e(jáV|v za es\oTlova1e cen1é pdp|r} 55

4' Poskytnuté proVozní zá|ohy 56

5, ostatnÍ pohIedáVky 57 I
6' Poh edáVky za zaměstnanci 58 i0 /0
7' Poh]edáVky za institucemi soc' zabezpečeni a Veřejného zdÍavolního po]ištěni 59

B' Daň z přÍjmŮ 60

9' ostatnÍ přÍmé daně

10' Daň z přjdané hodnoty 62

] 1' ostatní daně a pop]atky 63

12' Nároky na dotace a ostatnÍzúč|ování se státním rozpočlern

]3' Nároky na doiace a ost' zÚčlovánís rozp' orgánů územ' samospráV ce|kŮ 65

14' Poh|edáVky za Účastníky sdruŽeni 66

15' Poh|edáVky z pevných termínových operací 67

l6' Poh|edáVky Z Vydaných dIuhopisŮ 6B

17' Jiné poh edáVky

18' Dohadné Účty aktivní 10 cí
19' opÍavná po]ožka k poh|edáVkánr 11

Il|. Krátkodobý finanční majetek ceIkem loucet r. /J az BU 72 /q$ /trl,/
1. Pokladna

2. Cen ny 74

t Íii
,d,

3 Ucty v bankach 15 //i.1
4 l\,4a elko.Vó .er1Á pap||y k obchodova. 76

5' D trhové cenné papíry k obchodování 77

6. oslalní cenné papíry 7B

7 Poři'7ovany I al.odobv nra.ČT| majere. 79

B, Penize na cestě 80

IV Jiná aktiva ce|kem součet ř' 82 až 84 r{
1. Nák ady příštich období a2 .)
2. PřÍ]my přÍštich období 83

3' Kursové rozdíly akt Vní B4

AKTIVA CELKEM ř. 1+41 ,t$.t l |ló

@ BILANCE PBAHA 2OO4



PASIVA
cÍs]o
řádkL,]

stav k prvnímU
dni ÚČet období

stav k pos|edním!
dni Účet' období

A. Vlastni zdroje celkem součetř87+9'| 86 /':ít7 //, lr 1t

|. Jmění ceIkem součet ř' 88 až 90 a7 líq 1 l;! |
1 Vlas|ni]n.ění 88 t!Y? ll rí
2. Fondy B9 i! '
3 oceňovací rozdí|y z přeceněni ma]eik! a zavazku 90

||. Výs|edek hospodaření ce|kem Součet ř' 92 až 94 9l -/úJ -/,!::
1. Učet Výs|edku hospodařeni 92 -.\tt
2' VVs'edé| |^osoodaipri Ve sc1va ovd('Ť i.ZenI 93

3' Nerozdě|ený zisk neuhrazená ztráta rninL]lých et 94 , l:i:.: t
B' cizí Ždřoje cé|kem součetř96+98+106+130 95 !Ýi {t'l

l. Rezerv y celkem ř' 97 96

1. Rezervy 97

ll. DIouhodobé závazky ce|kem součet ř 99 až 105 9B
j' D|ouhodobé ban|ovn uvery 99

2' Vydané d uhop]sy 100

3. Záýazky z prcná]fi1\) 101

4. Přijaté dIouhodobé záiohy 142

5. Dlouhodobe smenky I uhracle I03

6' Dohadné účty pas]Vní 104

7 Ostatnr dloLrhodobe zavazl\y 105

l!l. Krátkodobé závazky ce|kém součet ř. 107 až 129 106 lé/ ')Á,1' Dodavaté|é 107 1/
2' Směnky k úhradě 108

3' Přijaté zá|ohy 109

4' ostatnizáVazky 110

5' Zaměstnancr ttl /r;
6' ostatní záVazky Vůó] zaměstnancůn,] 112

7, záýazky k nst tucín,] soc' zabezpečení a Veřeiného z(jÍavotního poiiŠtění 113 t:/ fl
B' Daň z příjmú

9' os1atní přímé daně lt;
10 Daň z přdane hodnoty 1t6
]1. ostatnídaně a pop atky 117

12' zá\'a,,\l /e ýz.ě1L 
^ 

)'dlr mL lo,/oo(LL 1rB
13' ZáVazky ze VztahU k roŽpoótuorgánŮ úze..ních samospráVných celků 119

14' Záýazky z Upsa|ých nesp|acených cenných papi|ú a podíIů 120

15, ZáVazky k účastníkům sdružení 121

16' Závazky z peýných termínových opeÍaci 122

17' J né záýazky ,r 1

1B' Krátkodobé bankovní úVěry 124

19. Eskonlní úVěry 125

20' Vydané krátkodobé dluhoprsy 126

21' V]astní dluhopisy 127

22' Dohadné účty pasjvní 128

23' ostatní krátkodobé finanční Výpomoc 129
IV Jiná pasiva celkem součet ř 131 až 133 130 l.1L

1. Výdaje příŠtích období 131

2' Výnosy přiŠlích období 132 t-i I
3' Kursové rozdí|y pasivní

PASIVA CELKEM ř.86+95 13,{ t16G

O BILANCE PRAHA 2OO4



Výčet poIožek

pod|e Vyh|ášky č' 504/2002 sb'
Ve zněnÍ VyhIášky č' 47612003 Sb'
a Ve znění Vyh|ášky č. 54a/2004 sb.

Výkaz zisku a ztráty
v p|ném rozsahu

re ani ...J. !, /.1.,.. ^.........2oo 9.
(V tisících Kč)

NázeV' síd]o, práVní forma
a předmět činnosti účetníjednotky

č€ckÁ a|thelrneťov$ká $$r|éf nBst
šiiňóíióýó. iť'óo' Piáliá {i; i,E} gó
Te|. i 2B3 Bso.'3é.B'(B''Ď0"2oiacl ',

IČ: 6í's0o9'Í
čjij : ] t9.:393g0sú'Ž3Ť101o0
ý{!Y. sl|h9i{!! r'43' ', ' , , .'.'.',', ,'.,''!

ČÍsIo Cinnoslr

NákIady l
L spotřebované nákupy ceIkem 2

1' spotřeba ma1erá|u 3 tty
2' spotřeba energje J4
3 spolřeba os|atních nesk adovatelných dodáVek 5

4 Prodane Žboží 6 č
Í. sIužby ceIkém 7

5' opravy a udržováni I
6' Cestovné I o9
7, Nák|ady na reprezentaci 10 ,1., J5-
B Oslatn sluzby tl l€q

Ít. osobnínáklady ce|kem 12

9' |\lzdové nák|ady 13 n./pq
l0 Zakonne socialnt pojisten 14 J7q
1 1, ostatní sociá|nÍ pojištění 15 I
12. Zákonné soc á|nínák|ady

] 3' ostatni sociá]ní nák ady 17

Daně a popIatky ceIkem

14' Daň siIniční

]5. Daň z nemov tostí 20

16' ostatní daně a pop|atky 21

ostatní nákIady ce|kem 22

17' Sn,]]UVní pokuty a úroky z prod|ení 23

18. Oslatnl poLuly a penale

19' odp s nedobytné pohledáVky 25

20. LJfoky 26

21' Kursové ztÍáty 27

22. Daty 2A

23' N,4anka a Škody 29

24' Jlné os1atní nákiady 30 4o
vt. odpisy' přodaný majetek, tvorba rezeťv a opřavných po|ožek ce|kem 31

25' odpisy d|ouhodobého nehmotného a hmoiného ma]etkU 32

26. Zůstatková cena prodaného dIouhodobého nehmo1' a hmot' majetku 33

27' Píodané cenné papÍy a podíy 34

28' Prodaný rnate|iál 35

29. Tvorba rezerv 36

30, Tvorba opravných poloŽek 37

v . Poskytnuté příspěvky ceIkém 3B

3] ' Poskytnuté příspěVky zÚčtované mez orqanizačnÍmi s]ožkarn 39

32 Posl'ylnLJte č]enshe pr 5péVky 40

v t. Daň z při|mů celkem

33 Dodatečne odvody dané z pr].nL] 42

NákIady ceIkem 43 4 oa!,



ÓÍsIo
řádku

Činnosli

hospodářská

B. Výnosy

L Tržby za vIastni vykony a za zboží ce|kem

1' TrŽby za V|astníVýrobky 46 cvl
2. Tržby z prodeje s|Užeb 3lí
3. Tžby za prcdané zbaží 4A /4

. změny stavu vnitroorganizačních Žásob celkem 49

4' Změna stavu zásob nedokončené Výroby 50

5' Zrněna stavu zásob po otovarŮ 51

6, změna stavL] zásob VýrobkŮ 52

7. Změna stavu zVířat 53

t. Aktivace celkem

8. Aktivace maleriálu a zboŽí 55

9. Aktivace Vnitroorganizačních s]Užeb 56

10' Aktivace d|ouhodobého nehmotného maietku 57

11 ' Aktivace d|otrhodobého hmotného majetku 58

IV ostatní výnosy celkem 59

12' sm uvnípokuty a úroky Ž píod|enÍ 60

13' ostatní pokuty a pená|e

14' PIatby za odepsané pohledáVky 62

15. Uroky 63

16' Kursové zisky 64

17' ZúčtoVání fondů 65

18' Jiné ostatníVýnosy 66 4ty-
Třžby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opřavných po|ožek ce|kem 67

19' Tlžby z prodeje d]ouhodobého neh.notného a hmotného majetku 68

20' Tržby z prcdeje cenných papírú a podí|Ů 69

21. TrŽby z prodeje materiá u 70

22. Výnosy z krátkodobého ÍinančnÍho majetku 11

23. zÚčtoýání rczeN 72

2a' Vynosv z d|oJhodobel.o ,'| árč1iho rraiAtktl 73

25' ZúčtoVání opravných po|ožek 74

vt. Přiiaté příspěvky ceIkem 75

26' Přijalé příspěVky zúčtované mezi organizačnírni s]oŽkan,]i 76

27' Přijaté příspěVky (dary) 77 Gry
28. Přijaté č|enské příspěVky 1a

v . Provozní dotace ceIkem 79

29 ťrovoznI oolace 80 J,015.
Výnosy ceIkem 4 0Í/

Vys|edek hospodaření před zdaněním 82 -1
34. Daň z příjmů 83

D. Výsledek hospodaření po Ždanění B4 -,|

3 0 -03- 2010
Seslaveno dne:

Podpisový záznam: ,; .,...-'.* i.,.,/,.''/

Česká alzhe|m€rovská 9oo|ďno6t
Šlmůnkova 1600, Praha B, l.82 00
Tel.; 283 880 346 (8:00-20r00)
lc:6ó000971
č.ú. : 19.3939060237/01o0
r'/ww. alzh€|Íner.cz .3.



Pří|oha k účetní závěrce
občanského sdružení Česká alzheimerovská soolečnost

k 31. 12. 2009

Pří|oha je zpracována v souladu s Vyhláškou 504/2002 sb'. kterou se stanovi obsah účetní ZávěIky. Údaje
přílohy r,rycházejí z účetních píSemností účetní jednotky (účetní dok|ady, účetní knihy a ostatní účetní
písemnosti) a z daIších podkIadů, ktelé má účetni jednotka k dispozici'
Přílohaje ZplacoYána za účetní období počínající dnem 1. l.2009 a končící dnem 3 ]' ]2. 2009'

obecné údaje

Popis účetní jednotky

Název: Ceskáalzheimerovskáspolečnost

Síd|o: Šimůnkova 1600, Praha 8' 182 00

Právni forma: občanské sdružení ICO: 6600097i

Rozhoduj ící předmět činnosti:
cílem sdruženíje posk},tovat podporu aktivitám směřující|n ke Z|epšení Života Iidi postiŽených demencí'

Datum vzniku spo|ečnosti: 28.2. |99.7 v Praze
Cleny sdružení jsou lodinní pečující a odbomíci z oblasti gerontoIogie' sociá|ní pláce. ošetřovatelství a
vzdě|ávání. Ke konci roku 2009 mělo 6ó členů'

- Registrace stanov byla provedena Ministerstvem vnitra dne 28.2. 199,7 . pod čís|eln
Ills OVS/1 32 084/97 R

. Neby|y zřizovány žádné oÍganizační složky s vlastní pIáVní subjektivitou.
- Účetníjednotka nemá podíl najměníjiné účetnijednotky'
- Vlastníjmění (90l,9l l) tvoří l 278 l03 Kč.

Ve stanovách nebyly v účetním obdobi provedeny Žádné zrněny a dodatky

Č|enové statutárních a dozorčích orgánů ke dni uzávěrky účetních knih:

výbor:
Doc. MUDI. Iva Holmerová, Ph.D. (předsedkyně)
MgI. Martina Mátlová (výkonná místopředsedkyně)
PhDr' Hana Janečková, Ph.D' (místopředsedkyně)
MUDr. He1ena Nováková
Dagrrrar Šašková
Mgr. Petr Veleta
Doc. MUDr. Miloš Vojtěchovský, cSc.

Revizní komise:
PhDr. Eva Jarolímová
Pavla Hýblová
Mgr. Dagmar Kovaříková

Č|enové orgánů sdruŽení nepobiraji za svoji činnost Žádnou odměnu'
Ve sledovaném období nedošlo k personálnim změnánr ve složení orgánů sdruŽeni.
Účetní záznarny jsou archivovány v sídle sdruŽení.



PoužÍvané účetní metody, obecné účetnÍ zásady
Předkládaná účetní závěIka společnosti by|a zpracována na základě zákona č. 5ó3/l991 Sb., o účetnictvi a na

Základě opatřeni Ministelstva financí ČR, kterýrni se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky.

l. Hlavní činnost

Všechny aktivity SdruŽení jsou hIavní činností sdruŽení'

2. Pohledávky
Pohledávky evidované na účtu 3l l - odběÍatelé

Pohledávky evidované na úČtu 388 - za výdaje roku 2009 za nositeli dorací u projektů, u kte{ichje CALS
Dartnerem:

3. Závazky
Závazky evidované na účtu 321 - doda\'atelé

datum \'ystavení
pohledávky

odběrate] č. dokladu částka datunl
splatnosti

datum úhrady

1 . 4.2009 Domov pro
seniory Kobylisy

f t112009 |.000'00 Kč 15. 4. 2009

6.5.2009 Krka CR f 58/2009 3.400.00 Kč 20. 5.2009

8. 7. 2009 CEREBRUM f '7 512009 750'00 Kč 22.1 . 2009

5. 10. 2009 Academy of
EuroEducation
Bratislava

Í 92l2009 |.000,00 Kč 19. 10. 2009

t7. t2.2009 p.G raicar ť 112/2009 l.000'00 Kč 31. 12. 2009 5. 1.2010

Celkem: 7.l50,00 Kč

Pohledávky evidované na účtu 335 pohledávka za zaměstnanci

datum Vystavení
pohledávky

odberatel c. dokladu čáStka datum
splatnosti

datum úhrady

L l. 2002 n SKOOa 10.000., 31. t2. 2002

nositel název projel.tu částka

Společnost pro podpolu lidi s mentálníln
postiŽení|n v cR' o.s.

l my jSIne obČané 72.000,00 Kč

Cerebrum, SdruŽení osob po polaněni
mozku a iejicb rodin

Přenos dobré praxe a Zkušeností v sociální|],l

začleňování osob po poÍanění mozku
22.799.00 Kč

celkem 94'799'00 Kč

datum vysmvenl
závazku

dodavatel č. dok]adu částka datum
splatnosti

dahlm
úhÍadY

28. 12.2009 Diakonie CCE Bmo FP 108/2009 1.200'00 Kč 10. 1.2010 11. 1.2010

11. 12. 2009 Potméšilová FP 109/2009 15.000'00 Kč 25. 1.2010 13. 1.2010

31. 12. 2009 Farni charita Karlovy Vary FP I l412009 23 '9,74'00 Kč 31. 12.2009 9.2.2010

3l. 12. 2009 Psychodiagnostika Bmo FP 1 15/2008 8l8'00 Kč 4. 1.2010 r7 . 2.20t0

31 12. 2009 Telefonica FP 11212009 607'92 Kč 28. 1.2010 18. 1.2010

31. 12.2009 Záhurská FP 111/2009 7'000'00 Kč 12. 1. 2010 12. L 2010

Jr. 12.:009 GTS Novera FP I 10/2009 595,00 Kč 21. 1. 2010 13. 1.2010

Celkem: 49.522,92 Kč



Závazky vůči pracovníkům evidovaných na účtu 33 ]'333 zaměstnanci mzda

číslo dokladu datum
Zaúčtováni

text účetního případu částka datum
splatnosti

datum
úhrady

t 49l)009 31. 12. 2009
doplatek mzdy za
1212009 hotově |3'42l.00 Kč 16. 1.2010 16. l. 2010

u 4912009 31. 12. 2009
doplatek mzdy za
Í2/2009 rcBÚ l32'i 27'00 Kč 1ó. 1.20l0 16. l. 2010

Závazky eridorane na úČtu 33ó zákonne pojistěnr

číslo dokladu datum Zaúčtování text účetního případu čáStka datum úhÍadv
u 49/2009 31. 12.2009 předpis poiiŠtěni za |2/2009 71.400.00 Kč 16. 1.2010

Závazky evidované na účtu 342 - daně

číslo dokladu datum zaúčtování text účetního DřÍDadu částka datum úhÍadv
u 4912009 3l. 12. 2009 daň zá|ohová zal2|2009 1.| ..704,00 Kč 15. 1.2010
u 49 /2009 31.12.2009 daň sráŽková za |212009 ].929'00 Kč 15. 1.2010
celkem l8'633'00 Kč

4. Zaměstnanci

a) Stav pracovniků
Průměrný přepočtený stav pracovníků za r' 2009 : l0'6ó Zaměstnanců

b) Náklady na mzdy se drŽe|y tarifních |imitů
c) osobní náklady celkem: 2'803.847,00 Kč

Z toho 1,480'791'00 Kč mzdové náklady
808' 187,00 Kč ooN
5l4'869'00Kč sociální a Zdlavotní pojištěni

5. Dlouhodobý majetek

6. odpisováni
odpisový plán účetnich odpisů dlouhodobého majetku účetníjednotka sestavl|a tak, že za základ vzala metody
pouŽivané při vyčislování daňových odpisů, účetni idaňové odpisy se rovnaji'

odpisy nejsou daňově uznate|né vzh|edern k tomu, Že ani Zdroj kIýí odpisů není daňový.

Daňoré odpisy - pouŽila metoda Iineámi

Systém odpisování drobného dlouhodobého nrajetku

Drobný dIouhodobý hmotný majetek od Kč 3.000,- do 40.000,-je účtován pří|no na nákladové účty 50|
spotřeba materiálu.

Drobný dlouhodobý nehmohý majetek od 7.000,-do 60.000,- je účtován přimo na nákJadové účty 5l 8 _
ostatní služby

operativní evidence majetku od Kč 300,- do 2'999,- nebo ó.999'-

dlouhodobý hmotný majetek poŤizovací hodnota
k 1. l. 2009

přírůstek za
rok 2009

úbyky za rok
2009

hodnota
k 31. 12. 2009

Peuegot 729.238"00 Kě 729.238.00 Kč
PC 4.7.,729'00 Kč 41 .129,00 Kč
Skoda Fabia 343 '650'00 Kč j4j.650'00 Kč
samostatné movité věci celkem l.l20.6l7.00 Kč l.l20'6l7.00 Kč



7. Přepočet cizích měn na měnu českou

Pii přepočtu cizich měn na Českou |něnu pouŽivá spoleČnost kurz vyh|áŠenj C\B pIatný k datu uskutečnění
účetního případu

8. Přijaté dotace

69l lo2 MZ ČR |2o.ooo,00 Kč

69l 103 MPsv l'7l0.000'00 Kč

69| l08 Hl' m. Praha |00.000.00 Kč

Celkem l'930.000'00 Kč

9. Fond rezervní / dary l
dar finanční 68'7 .224'48 Kč

Celkem 681.224,48 Kč

l0. Veřejná sbírka
Veřejná sbírka probíha|a na základě rozhodnutí S-MHMP/44679312009 ze drte 5. června 2009

Sbírka zahájena dne 5 ' 6 ' 2009 _ 25. 5. 20|2

Úeel sbirky: rozvoj činnosti České aIzheimerovské spoIečnosti a jejich kontaktních míst _ na pomoc občanům
postiŽeným demenci a jejich rodinátn' poskytování informací' respitní péče' zlepšení o postižené Alzheimerovou
chorobou.

Hrubý výÍěžek k 31. |2.2009 |42.297 
'96 

Kč

z toho příjem příspěvků 14].410,00 Kč

úroky z BÚ 8,34 Kč

zůstatek bank. účtu k 31' 12.2008 8.|9,62 Kč

Použití výtěžku sbírky 80.247,50 Kč

z toho použití výtěŽku 79.665'50 Kč

popl. bance 582'00 Kč

stav veřejné sbírky k 3t. |2.2009 62.050.4ó Kč

1 1. Hospodářský výs|edek

Výsledek hospodaření občanského sdruŽeni CALS za rok 2009je účetní aráta |Kč, - 1.2|1,29

Náklady neuznané za náklady k dosaŽení a udrŽení příjmů Kč 4'082.228,36

Příjmy nezahmované do zák|adu daně Kč 4'08l'017'07

zák|addaně Kč0

Daňová povinnost Za zdaňovací obdobi roku 2009 na dani z příjmů právnických osob nevznikla-

Podle naŠeho nejIepšího vědomí vydáváme k závěIce naší společnosti toto ploh|áŠení;

V účetni ávěrce jsou zahrnuty veškeré účetní přÍpady' vztahujici se k účetnímu období roku 2009.

V roce 2009 nedoš|o ke změnám ve statutárnich dokumentech spo|ečnosti.

Nemáme zastoupení v jiných státech.

Netvoříme s iinou účetní iednotkou sdruŽení.



Veškeý rnajetek a závazky jsou vykázíÍIy Ý Íozyaze.

V|astníme všechna vykázána aktiva a neexistují žádná zástavní práva na akt|va naŠi společnosti'
Zaznamenali jsme vŠechny závazky'

Neposký|i jsme třetím osobám žádné záruky.

Provedli jsme fyzické inventarizace hmotného majetku' peněZ v hotovosti a dokladové inventarizace
ostatního majetku a závazktlk31' 12.2009.

Nemár-rre sJuŽby posky,tované v zahraničí.

Nenáme Žádné úvěrové smJouvy, nebo smlouvy o půjčkách'

Netvoříme Žádné rezervy.

Nevyskyly se udátosti po datu účetní ZáVěrky. které by lyŽadovalyjejí uplavu nebo doplnění.
Nemáme záměI k ukončení činnosti naší společnosti v následujícím roce-

Sestaveno dne

30.3.2010 Helena Potměšilová,,;;;./-

Podpis stafutárního zás tupce:

'r"-,Xn:2.,!..,- 4 r,--



Zpráva auditora
k čerpání dotací na projekty za rok2009.

Nazev účetní jednotky: Česká alzheimerovská společnost
IČ: 6600097l

Sídlo:Praha 8 Kobylisy, Šimůnkova 1 600

objednatelem je předsedkyně výboru občanského sdruŽeni Česká alzheimerovská
společnost Doc.MUDr Ho]merová Iva.Ph.D.

Dotace jsou poskytovány na jednotlivé projekty do výše stanovené jednotliqými
poskytovateli.

Příjemcem dotací je občanské sdruŽení Ceská alzheimerovská společnost se sídlem Praha 8
Kobylisy, Šimůnkova l600, IČ ó6000971.

občanské sdružení Česká alzheimerovská společnost bylo založeno na základě stanov
občanského sdružení Ceská alzheimerovská společnost ze dne 23.2.1997, které byly registrovány
Ministerstvem vnitra dne 28.2.I99.I pod č.IIls-oVS/l -32084197 -R (ev.č. razítka 42). Výkonným
orgánem sdružení je výbor, ktený má 7 členů, předsedou ql'boru je MUDr Holmerová lva. Výbor
odpor ídá za hospodaření sdruŽení.

Za vedení účetnictví a účetních záznamŮ tak, aby byly úplné, průkazné a správné a za
čerpání dotací v souladu se smlouvami o jejich poskýnutí je odpovědný výbor občanského sdruŽení
Ceská alzheimerovská společnost. Předmětem zadání bylo posouzení úp|nosti, průkaznostr a
správnosti účetních záznamů na čerpání dotací na následující projek5' vroce 2009' Pro sledování
čerpání dotací jsou zřizena střediska ve vnitropodnikovém účetnicwí a to odděleně pro část čerpanou
z dotace a pro část hrazenou účetníjednotkou tzv kofinancováni..

Pro sledování čerpání dotacíjsou zřízena následující střediska ve vrritropodnikovém účetnictví.
I sociá|ní poradenství-MPsv - nedaňové
|. sociá|ní poradenství-MPsv
|| Respitni péče . MPSV - nedaňové
|| B Respitní péče - HLMP - nedaňové
||' Respitní péče. MPSV
|V Ediční činnost. nedaňové
|V- Ediční činnost
v Přednášková činnosti - nedaňové
V. Přednášková činnosti

Přehled čerpání jednotlivýcli dotacíje na příloze ke zprávě.



K čerpání všech uvedenÝch dotací:

Pro jednotlivé projekty jsou vedena ve vnitropodnikovém účetnictví střediska, ve kteých jsou
zaíětovány náklady a výnosy spojené s čerpáním dotace.

Pokud jsou náklady na jednotlivé projekty vyšší než dotace' hradí t5rto nák|ady spo|ečnost
z vlastních zdrojů, event. ztržeb za svoje výkony. Pro posouzení čerpání nákladů na jednotlivé
projekty (střediska) jsou k nim přiřazovány vybrané výnosy jako zdroj použiý pro konkrétní projekt.

Nezjistili jsme případy, žeby po|ožky uvedené ve lyúčtování v jednotliých střediscích dotací
nebyly zaúětovány.

Účetnictví těchto středisek je podle našeho názoru vedeno přehledně, srozumitelně a
trvanliým způsobem. Soulad ýsledovek středisek na obratovou předvahu účetní jednotky a ýkaz
zisku a ztráý je zajištěn.

Nezjistili jsme případy, že by doklady neměly náležitosti, texý dokladů byly doplněny tak,
aby bylo možno poskýovatelem ověřovat, zda náklad souvisí s konkrétním projektem. V případech'
kdy uvedená informace nebyla na dokladu srozumitelně uvedena dodavatelem, uvedla futo informaci
na doklad osoba odpovědná začerpání dotace.

Přehled čerpání jednotliých dotací V roce 2009 je uveden v příloze k této zprávě.

Závér:

Nezjistili jsme případy, že by úěetní záznamy vedené občanským sdružením Česká
alzheimerovská společnost o čerpání ýše uvedených dotací za rok 2009 nebyly vedeny úplně,
průkazně a správně. Podle našeho názoru uvedené účetní záznamy a písemnosti poskytují ve všech
významných souvislostech dostatečný podklad pro lyúčtování a kontrolu čerpání uvedených dotací.

Y Praze, dne 13.dubnaZDlD.
Ing. Miloslav Hanuš * auditor
osvědčení Komory auditoru CR č. 0103

-"-:-'.,-'Í+<:rl.:r,.;.'
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Celková skutečná hodnota
z dotace
z toho osobní náklady
Z tol]o ostatní
z ostatních zdroj ů

Procento podílu hrazeného Z dotace nestanoveno

|| B Respitní péče . HLMP - N

ootace

dotace

Od|ehčovací s|užby - respitní póče ČALS
MPSV

Odlehčovací služby - respitní péče ČALS

810 000,00

900 000,00

l 7r 0 000,00

810 000,00
1 077 232,08

8 l0 000,00

6'7'.r 446,00

r 32 554,00

267 232,08

900 000,00

1 335 993,98

900 000,00

798 223,00

101 '7',77,00

435 993,98

Smlouva o poskytnutí účelové dotace č.DoT/4/03/00225012009 ze dne6.5.2009
Dotace

Celkoqý neinvestiční rozpočet služeb
Celková skutečná hodnota

z dotace

z tolro osobní náklady
Z toho ostatní

z ostatních zdrojů
Procento podílu hrazeného z dotace

r 00 000,00

| 294 290,00

r 00 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

Přeh|ed o čerpání dotací na projekty zarok2009

Střediska dotaci
Sociá|ní pořadenství.MPSV - nedaňové
Sociá|ní poradenství-MPsV
Respitní péče - MPSV - nedaňové

B Respitní péěe. HLMP - nedaňové
Respitní péče - MPSV
Ediční činnost - nedaňové

- Ediční činnost
Přednášková ěinnosti - nedaňové
Přednášková činnosti

Sociá|ní poradensfui-MPsV
Rozhodnutí č. l o poskýnutí neinvestiční dotace z kapitoly 3l3-MPSV Státního rozpočtu na rok 2009 na program
Podpora sociálních služeb s regionální púsobností. Hl.m.Praha ze dne 6.3.2009. Dá|e rozhodnutí č.2 o poskynutí
neinvestiční dotace z kapitoly 3 13-MPSV Státního rozpočtu rra rok 2009 na program Podpora sociálních služeb s
regioná|ní púsobností - Hl.m.Praha ze dne 1 '6.2009, které na|rrazuje rozhodnutí č.l . Rozhodnutí je na dvě sociální
služby.
I Sociální poradenstvi
|l od|ehčovací s|užby - respitní péče čnLs
Celkoq,l neinvestiční rozpočet projektu
IA Sociá|ni stužby - konzultac€ ČALS

Dotace celkem
CeIková skutečná hodnota
z dotace

z toho osobní náklady
Z toho ostatní
z ostatních zdroj ů

Procento podílu hrazeného z dotace nestanoveno

|| Respitní péče
Dotace

8s%



|V. Ediční činnost
Posk}tovatel Ministerstvo zdravotnictví dle rozhodnutí č. ZSS/PGP/G3/8lz1l323l09 ze dne 20.4.2009 o posk}tnutí
neinvestiční doÍace ze státního rozpočtu na rok 2009 na projekt Ediční činnost . Podíl dotace Za státního rozpočtu
stanoven na 700%.

Výkaz o skutečných nákladech na projekt ze dne 25.3.2010
Ce|kový neinvestiční rozpočet projektu
Dotace celkem

z toho na mzdy
Celková skutečná hodnota

z dotace

z toho mzdy (osobní náklady)
ostatn í
z toho mzdy (osobní náklady)

Procento podílu hrazeného z dotace

V. Přednášková činnosti
Posk)tovatel Ministerstvo zdravotnictví dle rozhodnutí č. ZSS/PGP/G4/8lz2l323l09 ze dne 20.4.2009 o poskýnutí
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2009 na projekt Přednášková činnost. Podíl dotace za státního
rozpočtu stanoven na 70olo.

Výkaz o skutečných nákladech na projekt ze dne 27 .2.2009
Ce|kový neinvestiční rozpočet projektu
Dotace celkem

z toho na OON
Ce|ková skutečná hodnota

z d.otace

z toho mzdy (osobní náklady)
ostatní
z ostatních Zdrojů

z toho mzdy (osobní náklady)
Procento podílu hrazeného z dotace

70%

129 000,00

90 000,00

0,00

160 532,60

90 000,00

0,00

90 000,00

0,00

skutečné 56' l

45 545,00

30 000,00

22 000,00

45 583,00

30 000,00

2s 000,00

5 000,00

15 583,00

9 038,00

skutečné 65,8'70


