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Předmět a rozsah auditu:

ověřili jsme přiloženou úěetní závěrky,,tj. rozvahu a ýkaz zisku a ztÍáty kdafi 37'|2,2001
spo lečno sti CE SKA ALZIIEIMEROV SKA SPOLECNO ST.

Za sestaveni a za věrné zobrazení skuteěností v této účetní závérce v souladu s úěetními předpisy
platnými v České republice odpovídá vedení společnosti ČBsrÁ ALZHEIMEnbvŠrÁ
SPOLECNOST. Toto vedení je mimo jiné povinno navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad
sestavování a věrným zobrazením skutečností v této účetni závěrce tak, aby zde nebyly obsaženy
významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, a zxo|it a uplatňovat vhodné účetní
metody a účetní odhady, které jsou s ohledem na danou situaci přiměřené'

Naším úkolem je lydat na zák|adě provedeného auditu ýrok k této účetni závěrce' Audit jsme
provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími
aplikaěními doložkami Komory auditorů České republiky. Týo standardy vyžadlji, aby auditor
dodržoval etické norÍny a plánoval a prováděl audit tak, aby získa| přiměřenou jistotu, že ičetni
záv ěrka neobsahuj e ý znamné nesprávnosti.

Audit zahmuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je ziskat dtkazni informace o částkách a
skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na posouzení auditora'
mimo jiné na tom, jak auditor lyhodnotí riziko významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní
závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při lyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní
kontroly' kteréjsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení skutečností v účetní závérce, aby mohl
navrhnout auditorské postupy, které budou v dané situaci vhodné. Cílem tohoto posouzení však není'
aby se auditor vyjádřil k účinnosti vnitřních kontrol úěetní jednotky. Audit zahrnuje též posouzení
vhodnosti použiých účetních metod a zásad, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením a
dále posouzení celkové prezentace úěetní závěrý,

Domníváme se, že důkazní informace, které jsme získali, jsou dostatečné a vhodné, aby poskýovaly
přiměřený zák|ad pro vyjádření auditora.

Zpráva je určena vedení spoleěnosti.

Výrok auditora bez ýhrad o ověření účetní závěrky společnosti čnsxÁ
ALZHEIMEROVSKÁ SPoLEČNosT.

Podle našeho názoru úěetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctiqý obraz
finanční pozice spoleěnosti ČBsrÁ ALZI{EIMERoVSKÁ SPoLEČNoST kdatu 3|.12.2007 a
qýsledků jejího hospodaření za období od 1.1.2007 do 31'12.2007 vsouladu súěetními předpisy
platnými v Ceské republice.

Y Praze. dne26.března 2008.

Přílohy:
1)

2)
3)

Rozvaha k31.12.2007.
Yýkaz zisku aztráty.K3I.12.2007 '

Zpráva auditora k čerpání dotací na projekty zaÍok2007.

Auditor:
Ing.Miloslav Hanuš
číslo osvědčení KAČR č. 0103

DATA A
Blattného 23I5lI0
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číslo osvědčení KAČR 103
Stodůlky
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.€tav k prvnímu

dni Účet. období
Stav k poslednÍmr'
dni Účet' období

A, D|ouhodobý majetek celkem i . squeetť' z,+ tUé 2řyyí ii qq
l' D|ouhodobý nehmotný majetek ce|kem t?r.\ 6s /0/

1. Nehmotné výs|edky výzkumu a vývoje ls
2. Software b3 /o/
3' oceniteIná práva 5

4' Drobný d|ouhodobý nehmotný majetek 6

5. ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 7

6. Nedokončený d|ouhodobý nehmotný ma,ietek B

7. Poskytnuté zá|ohy na d|ouhodobý nehmotný majetek I
||. D|ouhodobý hmotný maietek celkem Součet Í.11 až20 10 /Ws ;ť6 4-,,

1. Pozemky 11

2. Umě|ecká dÍla, předměty a sbírky

3. Stavby

4. Samostatné movité věci a souborv movitÝch věcí 14 //t /
5. Pěstitelské ceIky trvalých porostů l3

6. Zák|adnÍ Stádo a taŽná zvířata lo

7' Drobný d|ouhodobý hmotný majetek 17 /6N4 /y4/
8. oStatní dIouhodobý hmotný majetek 1B

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 19

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 20

Il|' D|ouhodobý Íinanění majetek celkem Součet Í' 22 až28
1. PodíIy v ovládaných a řízených osobách 22

2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem 23

3. DIuhové cenné papíry drŽené do sp|atnosti 24

a. Půjčky organizačním sIoŽkám 25

5. ostatni dIouhodobé půjčky 26

6' ostatní d|ouhodobý finanční majetek 27

7. Pořizovaný dlouhodobý finančni majetek 28

|V. oprávky k d|ouhodobému maietku ce|kem Souěet ř. 30 až 40 29 /í6/ -/q63
1. oprávky k nehmotným výs|edkům výzkumu a vývoje 30

2. oprávky k softwaru JI ' /0/
3. oprávky k ocenite|ným právům 32

4. oprávky k drobnému d|ouhodobému nehmotnému majetku 33

5. oprávky k ostatnímu d|ouhodobému nehmotnému majetku 34

6. oprávky ke stavbám 35

7. oprávky k samostatným movltým věcem a souborům movitých věcí 36 t01{, - //"( /
B. oprávky k pěstite|ským celkům trvalých porostů

9. oprávky k základnímu Stádu a tažným zvíratům 38

10. oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 39 - /6y4 - /y4/
1 1. oprávky k ostatnimu dlouhodobému hmotnému majetku 40
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Výčet poIoŽek

pod|e vyh|ášky č. 5o4l2oo2 Sb.
ve zněnívyh|ášky č. 47612003 Sb.
a ve znění vyh|ášky č. 548/200a Sb.

Yýkaz zisku a ztráty
v plnérn rozsahu

ke dn i .......t:.1. /.:............2oo 1..
(v tisících Kč) /
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Číslo
řádku

Činnosti

nlavni hospodářská

A. Nák|ady
1

t. Spotřebované nákupy ceIkem z ll/
L Spotřeba materiálu /t!
2. Spotřeba energie Á J'
3. Spotřeba ostatních nesk|adovatelných dodávek 5

4. Prodané zboží o

il. S|užby ceIkem 7 -,1,it
5. opravry a udrŽování I
6' Cestovné V

7. Nákladv na reprezentaci 10 /q4
8. ostatnísluŽby 'I 

1 l/q
ilt. osobní nák|ady ceIkem ;44

9. Mzdové nák|ady IJ !c:
10. Zákonné sociá|ní pojištění 14 ])c
1 1' ostatní sociálnipojištění

12' Zákonné sociá|ní náklady to
.13. ostatní sociá|ní nák|ady 17 1

tv. Daně a pop|atky ce|kem 18

14. Daň si|niční 19

15. Daň z nemovitostí 20

16. ostatní daně a poplatky 21

V. ostatní nák|ady ce|kem 22 JL
'Í7. SmluvnÍ pokuty a úroky z prod|eni 23

18. ostatní pokuty a pená|e í+
19. odpis nedobytné pohledávky 25

20. Uroky 26

21' Kursové ztráty 27

22. Dary 28

23' Manka a Škody 29

24. Jiné ostatní nák|ady 30
-,i /

vt. odpisy' prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných po|ožek ce|kem JI q!
25. odpisy d|ouhodobého nehmotného a hmotného maietku 32 Qi.
26' Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. maietku 33

27 ' Prodané cenné papíry a podíly aÁ

28. Prodaný materiá| 35

29. Tvorba rezerv 36

30. Tvorba opravných poloŽek 37

vil. Poskytnuté příspěvky ce|kem 38 ia
31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními sloŽkami 39

32' Poskytnuté členské příspěvky 40 ii/
vilt. Daň z příjmů ce|kem 41

33. Dodatečné odvody daně z přr1mů 42

NákIady celkem 43 /, . 
*', 

^,



utslo
řádku

Činnosti

hIavní hospodářská

B. Výnosy 44

t. Tržby za v|astní výkony a za zboží ce|kem ?|,í f)vŤd
1 ' rrŽby za V|astní Výrobky +o Í
2' Tržby z prodeje s|uŽeb 47 fV+t

3' TrŽby za prodané zboŽi 4B

il. Změny stavu Vnitroorganizačních zásob ce|kem 49

4. Změna stavu zásob nedokončené Výrobv 50

5' Změna stavu zásob polotovarŮ 5l

6. Změna stavu zásob výrobků 52

7 ' Zména stavu zvÍřat

ilt. Aktivace celkem 54

8. Aktivace materiá|u azboží

9. Aktivace vnitroorganizačních sIuŽeb 56

10. Aktivace d|ouhodobého nehmotného majetku 57

11. Aktivace dlouhodobého hmotného maietku 5B

tv. ostatní výnosy ce|kem 59

12' Sm|uvní pokuty a Úroky z prod|eni 60

13. ostatní pokuty a pená|e ol

14. PIatby za odepsané pohledávky 62

15. Úroky 63

16' Kursové zisky o4

17. Zúčtování fondů 65

1 B. Jiné ostatní v]inosy oo

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování řezeÍv a opravných po|ožek ce|kem 67

19. TrŽby z prodeje d|ouhodobého nehmotného a hmotného maietku 68

20' rrŽby z prodeje cenných papírů a podí|ů 69

21 ' Tržby z prodeje materiá|u 70

22. Výnosy z krátkodobého Íinančního maletku 71

23. ZÚčtování rezew 72

24' Výnosy z dlouhodobého Íinančního maletku 73

25' Zúčtov ání opravných poloŽek 74

vt. Přijaté příspěvky ce|kem 75 ) Lt?

26' Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 76

27 ' Přijaté příspěvky (dary) 77 l/o
28. Přijaté č|enské příspěvky 7B /o

vil. Provozní dotace ce|kem 79

29, Provozní dotace 80 ,j fíJ
Výnosy celkem lq5/
c. Výs|edek hospodaření před zdaněním 82 4/^i /

34. Daň z příjmů B3

D. Výsledek hospodaření po zdanění B4 Jót 1

t-''(/'Lb[fiSestaveno dne:

Podpisový záznam:

ť.h'tet



Zpráva auditora
k čerpání dotací na projekty za rok2007.

Název účetní jednotky: Česká alzheimerovská společnost

IČ: 66000971

Sídlo:Praha 8 Koby|isy. Šimůnkova l600

objednatelem je předsedkyně ýboru oběanského sdružení Česká alzheimerovská společnost

MUDr Holmerová Iva.

Dotace jsou poskytovány na jednotlivé projekty do výše stanovené jednotliými poskýovateli.

Příjemcem dotací je občanské sdruŽení Česká alzheimerovská společnost se sídlem Praha 8

Kobylisy' Šimůnkova l600, IČ 66000971.

oběanské sdružení Česká alzheimerovská společnost bylo za|oženo na zák|adě stanov

oběanského sdružení Ceská alzheimerovská společnost ze dne 23.2'1997, které byly registrovány
Ministerstvem vnitra dne 28.2.1997 pod č.IIls-oVS/I-32084l97-R (ev.č. razítka 42). Výkonným
orgánem sdružení je výbor, kte{ý má 5 ělenů' předsedou ýboru je MUDr Holmerová Iva. Výbor
odpovídá za hospodaření sdružení.

Zavedeni účetnictví a účetních záznam'i tak, aby byly úplné' prukazné a správné azačerpání
dotací a polžiti daru v souladu se smlouvami o jejich poslgrtnutí je odpovědný výbor občanského
sdružení Česká alzheimerovská spoleěnost. Předmětem zadání bylo posouzení úplnosti, prukaznosti a

správnosti účetních záznami na čerpání dotací na následující projekty v roce 2007 ' Pro sledování
čerpání dotací jsou zÍizena střediska ve vnitropodnikovém účetnictví a to odděleně pro část ěerpanou

z dotace a pro část hrazenou úěetní j ednotkou tzv kofinancování. .

Pro sledování ěerpání dotacíjsou zÍízenanásledující střediska ve vnitropodnikovém účetnictví.
Podpora sociálních služeb s regionální působností.

I Hl.m.Praha
il Kontaktní a informační centrum
ilI Denní centrum pro pacienty postižené syndromem demence.

Iv Ediční činnnost
v Kontaktní a informační centrum - MZCR
vI Přednášková činnnost
vII Pražské gerontologické dny 2007
JPD 3 Kooperace pro jakost

Podpora sociálních služeb s regionální působností -
I Hl.m.Praha
Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí neinvestiění dotace z kapitoly 313-MPSV státního
rozpočtu na rok 2007 naprogram Podpora sociálních služeb s regionální púsobností -
Hl.m.Praha ze dne29.|edna2001. Rozhodnutí je na dvě sociální služby.

Zpráva o rea|izaci za oběsociální služby ze dne II,2.2O08 l

Celkový neinvestiční rozpočet projektu
Dotace celkem

z toho na OON
Celková skutečná hodnota

z dotace
ztoho mzdy
ostatní
ztoho mzdy

Procento podílu hrazeného z dotace nestanoveno

r 490 000,00
I 490 000,00

0,00
1 814 990,05
r 490 000,00

844 007,00
324 990,05
zrt 874,00

skuteěné 82,7



II Kontaktní a informační centrum

Poskýovatel Hlavní město Praha dle smlouly o poskýnutí účelové dotace
č.DoTl4l04l00l448l2007 naprojekt č. Zos020l002 ze dne 4.4,200],
Yykaz o skutečných nákladech projektu zahrnut do ýkazu projektu V. Kontaktní a
informační centrum.
Celkový neinvestiční rozpočet projektu
Dotace celkem

z toho na mzdy
ooN

Celková skutečná hodnota
z dotace
ztoho mzdy (osobní náklady)
ostatní
ztoho mzdy (osobní náklady)

Procento podílu hrazeného zdotace 85

Skutečné zahrnuto v části V.

m Denní centrum pro pacienty postižené syndromem demence.
Poskýovatel Hlavní město Praha dle smlouvy o poskytnutí účelové dotace
ě.DoT/4/04l001360l2006 na projekt č. ZoS020l00| ze dne 4.4,2007,
Zpráva o vyúčtování dotace vypracována dne 28. |.2001 '

Celkový neinvestiční rozpočet projektu
Dotace celkem

ztoho na OON
Celková skutečná hodnota

z dotace
z toho mzdy (osobní náklady)
ostatní
ztoho mzdy (osobní náklady)

Procento podílu hrazeného z dotace 85

529 600,00
30 000,00

neurčeno
neurčeno

30 000,00
30 000,00
30 000,00

0,00
0,00

Iv Ediční činnnost
Poskýovatel Ministerstvo zdravotnictví dle rozhodnutí ě, 7ll-3l ze dne 28'6.2007 o
poskýnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2007 naprojekt (rozhodnutí
je na 3 projekty pod č. IV.' V. a VI) - 7lI -Projekty zdravého stárnutí - ediční činnost
. Podíl dotace za státniho rozpoětu stanoven na70%o.

Yýkaz o skutečných nákladech na projekt ze dne 27.2.2008
Celkový neinvestiční rozpočet projektu
Dotace celkem

z toho namzďy
Celková skutečná hodnota

z dotace
ztoho mzdy (osobní náklady)
ostatní
z toho mzďy (osobní naklady)

Procentopodíluhrazeného zdotace 70%

423 420,00
200 000,00
neurčeno
242 481,00

200 000,00
135 000,00
42 481,00

7 712,00
82,5

121 900,00
70 000,00
28 000,00

rr9 622,00
70 000,00
28 000,00
49 622,00

8 000,00
skutečné 58'5



v Kontaktní a informační centrum - MZCR
Poskýovatel Ministerstvo zdravotnictví dle rozhodnutí č. 7lI.3l ze dne28.6.2007 o
poskýnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2007 naprojekt (rozhodnutí
je na 3 projekty pod č. IV., V. a VI) - 712 _Projekty zdravého stárnutí - kontaktní a
informační centrum. Podíl dotace zastátního rozpočtu stanoven na70%o.

Yýkaz o skutečných niákladech na projekt ze dne27.2.2008
Yýkaz je sestaven spolu s programem II který je v hodnotě
Celkový neinvestiční rozpočet projektu
Dotace celkem

ztohona mzdy
ooN

Celková skutečná hodnota
z dotace
ztoho mzdy

ooN
ostatní
ztoho mzdy (osobní náklady)

Procento podílu hrazeného zďotace 70%
Procento podílu hrazeného z dotace včetně programu II

30 775,00
19 650,00
14 500,00
30 904,00
1g 650,00
14 500,00
r1254,00
8 560,00

70 skutečné 63,6

30 000,00
484 388,00
250 000,00

15 000,00
150 000,00
329 771,50
250 000,00

15 000,00
150 000,00
79 771,50
47 733,00

skutečné 75,8
70

vI Přednášková činnnost
Poskýovatel Ministerstvo zdravotnictví dle rozhodnutí č. 7ll-3l ze dne 28.6.2007 o
poskýnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 200] naprojekt (rozhodnutí
je na 3 projekty pod č. IV., V. a VI) _ 713 _Projekty zdravého stárnutí _ přednášková
činnost . Podíl dotace za státního rozpočtu stanoven na70Yo.
Yýkaz o skutečných nákladech na projekt ze dne27 '2.2008

Celkoý neinvestiční rozpočet projektu
Dotace celkem

ztoho na OON
Celková skutečná hodnota

z dotace
ztoho mzdy (osobní náklady)
ostatní
ztoho mzdy (osobní náklady)

Procento podílu hrazeného z dotace

vII Pražské gerontologické dny 2007

Poskýovatel Ministerstvo zdravotnictví dle rozhodnutič.2l2007-vzvll ze dne
26'6.2007 o poskýnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2007 naprojekt
PraŽské gerontologické dny 2007.
Podíl dotac e za státniho rozpočtu stanoven ta 52,6%o

Zpráva o vyúčtování dotace vypracoviína dne 15.2.2008.
Celkový neinvestiční rozpočet projektu
Dotace celkem

z toho na OON
Celková skutečná hodnota

z dotace
ztoho mzďy (osobní náklady)
ostatní
ztoho mzdy (osobní náklady)

213 000,00
112 000,00

0,00
313 504,00
112 000,00

0,00
20r 504,00

0,00
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JPD 3/302 Kooperace pro jakost

Poskytovatel Ministerstvo práce a sociálních věcí dle rozhodnutí ze dne22.6.2006 o
poskýnutí dotace č. JPD 31302 ze státniho rozpočtu ČR - na projekt Kooperace pro
j akost - registrační číslo proj ektu CZ.04.3.01 12.I .0I.3 l 3038.
Datum zahájení I .7 .2006, datum ukončení 3 1 . 3 .200 8.

Celkoý neinvestiční rozpočet projektu 4 000 000,00
z toho z prostředků státního rozpočtu na spolufinancování I 472 400'00

z prostředků státního rozpočtu na předfinancování
výdajů Evropského sociálního fondu 2 000 000,00
z prostředků rozpočtu hl.m.Prahy 527 600,00

Dotace celkem 4 000 000,00
z toho na ooN neurčeno

Celková skutečná hodnota v r.2007 1 380 978,54
z ďotace Min.práce a soc.věcí 1 380 978,54

hl.m.Prahy 0.00
celkem dotace
ztoho mzdy (osobní náklady)
ostatní
z toho mzdy (osobní náklady)

K čerpání všech uvedenÝch dotací:

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

Pokud jsou náklady na jednotlivé projekty vyšší než dotace, hradí tyto náklady společnost
z vlastních zdrojů, event. ztržeb za svoje qýkony. Pro posouzení čerpání nákladů na jednotlivé
projekty (střediska)jsou k nim přiřazovány vybrané výnosyjako zdroj polžiý pro konkrétní projekt.

Nezjistili jsme případy, žeby po|ožky uvedené ve vyúětování v jednotliqých střediscích dotací
nebyly zaíčtovány.

Účetnictví těchto středisek je podle našeho názoru vedeno přehledně' srozumitelně a
trvanlivým způsobem. Soulad ýsledovek středisek na obratovou předvahu účetní jednotky a výkaz
zisku a ztráý je zajištěn.

Nezjistili jsme případy, že by doklady neměly náležitosti, texty dokladů byly doplněny tak,
aby bylo možno poskýovatelem ověřovat, zda nák|ad souvisí s konkrétním projektem. V případech,
kdy uvedená informace nebyla na dokladu srozumitelně uvedena dodavatelem, uvedla tuto informaci
na doklad osoba odpovědná zaóerpáni dotace.

Závěrz

Nezjistili jsme případy, že by účetní záznamy vedené občanským sdružením Česká
alzheimerovská společnost o čerpání ýše uvedených dotací za rok 2007 neby|y vedeny úplně,
průkazně a správně. Podle našeho názoru uvedené úěetní záznamy a písemnosti poskytují ve všech
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DATA AUDIT S
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r 380 978,54
906 096,00

0,00
0,00

významných souvislostech dostatečný podklad pro vyúčtování a kontrolu čerylání uyedených dotací.
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