Zpráv a nezávislého auditora
o ověření účetnízávěrky účetníjednotky

čp sxÁ ALZIJ.FJMERovSKÁ

sPoLEČNosr

za ověřované účetníobdobí
od 1.1.2005 do 31.12.2005

Identifikace účetníiednotky:

Firma: čnsxÁ ALZHEIMnnovsxÁ spor,nČNosr
IČ:66000971
Sídlo: Praha 8 Kobylisy, Ši-ůnkova1600
Právní forma: občanskésdružení
Spisová zrračka: Registrováno Ministerstvem vnitra ČR pod.č.II/s-0VS/1-32084/97.Rze
dne29.2.1997.
Předmět podnikání: Sociální služby

Identifikace auditora:

Firma: DATA AUDIT SERVIS s.r.o.
IČ: 60201053
Sídlo: Blattného 2315/10 Praha 5 Stodůlky
Spisová značka: Městský soud v Praze, oddíl Co vložka 25|76
Osvědčení Komory auditorů Čn č.ros
odpovědný auditor: Ing. Miloslav Hanuš
OsvědčeníKomory auditorů CR č.0103
Zpráxu nezávislého auditora převzal dne: Ít., ';

,ittVl

podpis: ,;..X;y",

u

Předmět a rozsah auditu:
ověříli jsme rozvahu a výkaz zisku a ztráty účetníjednotky ČpsrÁ ALZHEIMERoVSKÁ
SPoLEcNoST k31.12.2005. Za sestavení této účetníúvérkyje zodpovědné vedení účetní
jednotky ČesrÁ ALZHEIMERoVSKÁ sPoLEČNoST Našímúkolem je vydat na základě
provedeného auditu výrok k této účetnízávěrce'
Audit jsme provedli podle smlouvy č '263504 z dne 14.3.2006 v souladu s Meziniirodními
auditorskými standardy. Tyto standardy vyžadýi, aby auditor naplánoval a provedl audit tak'
aby získal přiměřenou jistotu, Že účetníávěrka neobsahuje výnamné nesprávnost' Audit
zahmuje výběrovým způsobem ověření úplnosti a prukaznosti částek a informací uvedených
v účetnízávěrce. Audit téŽ obsahuje posouzení použitých účetníchmetod a významných
odhadů provedených vedením účetníjednotky a dále áodnocení vypovídací schopnosti
účetnízávěrky' Jsme přesvědčení,Že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro
vyj ádření

výroku auditora.

Zpráva 1e určena vedení účetníjednotky.

Výrok auditora bez výhrad

o ověření účetnízávěrky účetníjednotky

CESKA ALZHEIMEROVSKA SPOLECNOST

Podle našeho nrízoru účetnízávérka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finančni
situace účetníj ednotky k 31 ,12'2005 a nákladů, uýnosů a výsledku hospodaření za rok 2005
v souladu s účetnímipředpisy platnými v Českérepub|ice.

Y Ptaze,
Přílohy:

1)
2)
3)

dne 20.bÍezna 2006.

Rozvaha k 31.12.2005.

Výkazzisku aztráty'K31.12.2005'

Zpráva auditora k čerpání dotací na projekty zarok2005.

Auditor:
Ing.Miloslav Hanuš
čísloosvědčení KAČR č. 0l03
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Zpráva auditora
k čerpání dotací na projekty za rok 2005.
Název účetníjednotky: Ceská alzlreimerovská společrrcst
IC: 66000971
Síd|o:Praha 8 Kobylisy, Šimůnkoval600

objednatelerrr je předsedkyně výboru občanskélrosdruŽení Česká alzheimerovská
spoIečnost

MUDr HoImerová Iva.

Dotacejsou poskytovány najednotlivé projeký do ýše stanovené jednotlivými

poskytovateli.

Příjemcem dotací je občanskésdruŽení Česká alzheimerovská společnost se sídlem Praha 8
KobyIisy, Šimťrrikova l 600, IČ 6600097l .

občanskésdružení Česká a|zheimerovská spo|ečnost bylo založeno na základě stanov
oběanského sdruženíČeská a|zheimerovská společnost ze dne 23.2.1997, které byly registrovány
Ministerstvem vnitra dne 28.2.1997 pod č.IIls-oVS l1-32084l97-P. (ev 'ě ' Íazítka 42)'
Výkonným orgánem sdruŽení je výbor' kteý má 5 členů,předsedou výboru je MUDr
HoImerová lva. Výbor odpovídá za hospodaření sdružení.

Za vedení účetnictvía účetníchzáznamťl tak, aby byly úp|né,průkazné a správné a za
čerpánídotací a použití darů v souladu se smlouvami o jejich poskýnutí je odpovědný ýbor
občanského sdruŽení Česká alzheimerovská společnost.

Předmětem zadání |:y|o posouzení úplnosti, průkaznosti a správnosti účetníchzáznamů na
čerpání dotací na následující projekty v roce 2005:

Pro s]edování čerpáriígrantů (dále jen dotace) jsou zřízena sťediska ve vnitropodnikovém
účetnictvía to odděleně pro část čerpanou z dotace a pro část hrazenou účetníjednotkou tzv
kofinancování..
Pro sIedovárií čerpánígrantů a darů jsou zřízeria střediska ve vnitropodnikovém Účetnictví.
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MAKING MEMOzuES MATTER.

PHARE. rok 2005
Přednášková činnost
Kontaktní a informační centrum
Edičníčinnost

PGD 2OO5
Gerontologickéaktualiý
MagistÍát hl. m.Prahy _ DENNÍ CENTRUM
Magistrát h|. m'Prahy - LIBELLA PRAGENSIS
Edukace tanečníclr terapeutů

A

MAKING MEMORIES MATTER,

I

PHARE. rok 2005

II

Přednášková činnost

Účast rra projektu nebyla re|izovála' Náklady spojené s vystavením prací seniorů byly uhrazeny
anglickou stranou ve výši 700,-EUR.
Vypořádání rea|izace projektu č. 2l 0065 z roku 2003 podle závěreěné zprávy Nadace rozvoje
občanské společnosti čj. NROS/856/204 ze dne 25,6'2005,
Poskytnuta dopIatek dotace ve výši 239.887'60.
o ověřování tohoto projektu byla zpracována samostatná zpráva.
Poskytovatel Ministerstvo zdravotnictví dle rozhodnutí č. 617.3 ze dne2,7.4.2005 o poskýnutí
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2005 na projekt (rozhodnutíje na 3 projekty pod č
II.'III.a IV.) _ Přednášková činnost. Podíl dotace za státního rozpočtu stanoven na 70oÁ
Zpráva o i,yúčtovánídotace vyprac ována dne
CeIkový rreinvestiční rozpočet projek

2,7

.| '2006'

Dotace celkem

Z toho na OON
CeIková skutečná hodnota projektu
z dotace
z toho

OON
ostatni

celkem
podílu
Procento
lrrazeného z dotace bylo dodrŽeno.

1.405,'77.000,-

1 1

3ó.000,111.990,64
11.000,36.000,.000,17.000,-

41

Středisko Dotace
Lerpanr ve vysr

77.000,-

'77.000,-

Dotace

Středisko

- koÍinancování

čerpání ve výši

kofinancování

34.990,64
33.000,|.990,64

vlastní zdroje
ztráÍa

III

Kontaktní a informačnícentrum
Poskytovatel Ministerstvo zdravotnictví dle rozhodnutí č. 6lI.3 ze dne 27.4.2005 o poskytnutí
neinvestiční dotace Ze Státního rozpočtu na rok 2005 na projekt (rozhodnutí je na 3 projekty pod č'
II.,III.a IV') _ Kontaktní a informačnícentrum _ rozlrodnutí č' 6/2' Podíl dotace za státního lozpočtu
stanoven na

700%.

Zpráva o lyítčtovánídotace vypracována dne 27.1'2006'
CeIkor ý neinvestiční rozpočet proje

459.890,-

Dotace celkem

320.000,-

Z toho na OON

196.000,-

Celková skutečrrá hodnota projektu

484.',I

61,03

320.000,-

l l"T3.,i.'o, ..."bní náklady)
oStatní

celkem
Procento podílu hrazeného z dotace bylo dodrženo.

198.009,50
41.000,121 .990,50

Středisko Dotace
Cerpání ve výši

320.000,320.000,-

dotace

Středisko - kofi nancování

čerpání ve výši

kofinancování

164.761,03
.t 43,-

vlastní zdroje

137

ztAta

z'7.618,03

Iv

Edičníčinnnost
Poskytovatel Ministerstvo zdravotnictví dle rozhodnutí č. 611-3 ze dne 27,4.2005 o poskytnutí
neinvestiční dotace Ze státrrího rozpočtu na rok 2005 na projekt (rozhodnutí je na 3 projekty pod č.
ll.'III.a IV') Informační |etáky o problematice Alzheimerovy choroby _ edičníčinnost _ rozhodnutí
č. 6/3. Podíl dotace Za Státního rozpočtu Stanoven na 70oÁ.
Zpráva o r,yúčtovánídotace vyprac ována dne 2'.1 .I.2006'
Celkor1i' neinvestiční rozpočet projektu

3

Dotace celkem

250.000,-

Z tolio na mzdy

55.800,-

34.000,-

Celková skutečná hodnota projektu

3

z dotace

s9.285,89

250.000,-

z toho mzdy (osobní náklady)
ostatní

34.000,216.000,250.000,-

celkem
Procento podí|u hrazeného z dotace bylo dodrženo.

Středisko Dotace

Cerpání ve výši
dotace

250.000,250.000,-

Středisko _ koÍinancování
čerpání ve výši
kofinancování
vlastní zdroje

109.285,89
107.143,-

zteta

v

2.t42,89

PGD _ Pražskégerontologické dny 2005

Poskytovatel Ministerstvo zdravotnictví d|e rozhodnutí č'5l2la/2005 ze dne 8.12'.2005 o poskytnutí
neinvestičrií dotace Ze státního rozpočtu na rok 2005 na projekt PraŽské gerontoIogické dny 2005
(nalrrazuje rozhodnutí č. 5lzl2005 ze dne 2.3.2005)'
Podí] dotace Za státního rozpočtu stanoven na 63oÁ.

Zpráva o vyúčtovánídotace vypracována dne
Celkoý neinvestiční rozpočet projektu

2.I .I

'2006

'

Dotace celkem

80.000,50.000,-

Z toho na OON
Celková skutečná hodnota projektu

4.000,453.062,1',7

z dotace
z toho mzdy (osobní náklady)
ostatn í

celkem
Procento podílu |rrazené|ro z dotace bylo dodrženo.

50.000,4.000,46.000,50.000,-

Středisko Dotace

Lerpanr ve vysl

50.000,50.000,-

dotace

Středisko _ kofi nancování
čerpání ve výši
kofinancování
vlastní zdroje
úráÍa

403.062,1',7

192.800,210.262,17

VI

Gerontologickéaktuality
Poskytovatel Ministerstvo zdravotnictví dle rozhodnutí ě.5lI12005 ze dne 2'3 ''2005 o posk}.tnutí

neinvestiční doÍace ze státního rozpočtu na rok 2005 na projekt Gerontologické aktuaIity.
Podíl dotace za státního rozDočtu stanoven na 6J%o'
Zpráva o r'yúětování dotace r,ypracována dne 27 .|.2006'
CeIkový neinvestiční rozpočet projektu

150.000,-

Dotace celkem

100.000,-

Z toho na OON
Celková skutečná hodnota projektu

24.000,152.299,46

z dotace

r

z toho mzdy (osobní náklady)

00.000,24.000,-

ostatni

76.000,-

oelkem
Procerito podílu hrazeného z dotace bylo dodrženo.

100.000,-

Středisko Dotace
Lerpanl ve vysr

r

dotace

100.000,-

Středisko _ kofi nancování
čerpáriíve výši
kofinancování
vlastní zdroje

00.000,-

52.299,46

Lq )5L -

ztráÍa

3.045,46

vlI

Magistrál hl. m.Praby _ DENN| CENTRUM
Poskytovatel Hlavní rněsto Praha dle rozhodnutí č.DoTl4l04l000950l2005 ze dne5.4..2005 o
poskytnutí finančních prostředků na rok 2005 na projekt
centrum pro paciený postiŽené
'.Denní

syndromem demence".

Podíl dotace za státního rozpočtu stanoven na 850Á.
Zpráva o vyúčtováníneinvestičního grantu rypracována dne 13.1.2006.

Ye zprávě

v části B) finančnízpráva projektu

_

v přehledu skutečných jednotlivých zdrojů na
financování projektu je ve sloupci ,,Požadavek na finančníprostředky.. chybný součet v řádku Celkem
o 54 Kč. Správrrě má být 454.960 Kč.

Celkový rieirivestičnírozpočet projektu
Dotace celkem
Z toho na osobní náklady - nestanoveno

454.960,250.000,-

Celková skutečná hodnota projektu

294.336,-

z dotace

250.000,-

z toho osobní náklady

218.557,-

ostatni

3 | .443 ,-

celkem
podíl dotace stanovený na 85Yo z celkové hodnoý projektu byl dodržen.

250.000,-

Středisko Dotace

Lerpanl ve vysl

250.000,250.000,-

dotace

Středisko _ dofi nancování
cerpanl ve vysl
kofinancování
vlastní zdroje
zisk

44.336,-

44.336,0

Ve zprávě o vyúčtováníneinvestiěního grantu vypracované dne
zpráva projektu jsou drobné nepřesnosti:

V tabulce 2
řádek l6 kancelářské potřeby

13.

].2006 vjejí části B) finanční

A
C

účetnictví408,.
zpráva 463,účetnictví354,50
zpráva 410,odchylkyjsou promítnuty do poIožek ostatní materiál' Součty v ř.l3 b)provozní náklady celkem
souhlasí s účetnictvím.Nepovažttjeme za ýznamné.
Sloupec
S|oubec

VIII

Magistrát hl. m.Prahy - LIBELLA PRAGENSIS
Poskytovate| Hlavní město Praha dle rozlrodnutí č.DoT/4/03/00105212005 ze dne l0.3.2005 a
DoTl403/00|123/2005 ze dne 8.9.2005 o poskytnutí finančníchprostředků na rok 2005 na projekt
,,Libella Pragensis"
Podíl dotace za státního rozpočtu stanoven na 850Z.
Zpráva o vyúčtováníneirrvestičníhograntu vypracována dne

13.1 .2006.

Celkový neinvestiční rozpočet pro.iektu
Dle rozhodnutí č.DoT l 4/ 03 l 00 105212005
Dle rozhodnutí ě' DoT l403l00|Iz312005

7,-

Ce|kem

2,049 '137,- údajně změněno dalšímrozhodnutím
1,55 5.03

po změriě

1

,555 .037,-

Změna není v rozhodnutí č. DoT/403l00|123/2005 výslovně uvedena.
Dotace celkem

Dle rozhodnutí č.DoT l 4 l 03 / 00 1052/2005
Dle rozlrodnutí č. DoT /403 /001 |23 /2005

1,260.000,-

Celkem

1,321.000,-

6l .000,-

Z toho na osobní náklady - nestanoveno
CeIková skutečrrá

n"**" o.,"|.:T:cirzdy

|,510.&17,24
l,321 .000,(osobní náklady1

ostatnÍ

celkem
Procento podí]u hrazenél-to z dotace bylo dodrženo. Cerpáno na 84,|Yo.

903.010,09
417 .989,91

1,3321.000,-

Středisko Dotace
Cerpání ve výši

1,321 .000,--

dotace

r

Středisko _ kofi nancování
čerpání ve výši
kofinancování
vlastní Zdroje

,32 r .000,-

249.81',7 ,24

249.817 ,24
0

ztÍáta

Ix

Edukace tanečníchterapeutů
Poskytovatel Ministerstvo zdravotnictví dle rozhodnutí č.9207l1l ze dne 20.4..2005 o poskytnutí
neinvestiění dotace ze státního rozpočtu na rok 2005 na projekt Pohybový program pfo seniory _
Edukace tanečních terapeutů.

Podíl dotace za státrrílro rozpočtu stanoven na700lo.
Zpráva o vyúčtovánídotace vypracována dne 13.1.2006.
Ve zprávě v části B o vyčerpání přidělenýcli finančníchprostředků je uveden vlastní podíl organtzace
o 3316,-Kč nižšíneŽ je v účetnictvístřediska kofinanování. Jde o reprezentační náklady' které
Zpracovatel zprávy do vlastního podílu neuvedl. Z toho důvodu je skutečná hodnota projektu ve
zprávě lykázána proti účetnictvísďediska o tuto částku nižšíNepovažUieme za YýZnamné.
Celkový rreinvestiční rozpočet projektu
Dotace celkem
Z toho na mzdy a OON
- nestanoveno
materiál
sIuŽby

178.000,124.000,16.000,108.000,-

Celková skutečná hodnota projektu

184.129,02

z dotace
z toho mzdy (osobní náklady)
ostatní

celkem

124.000,-

t24.000,124.000,-

Procento podí|u hrazeného z dotace bylo dodrženo.

Středisko Dotace
Čerpáníve výši
dotace

124.000,124.000,-

Středisko - kofi nancováni
čerpání ve výši
kofinancování
vlastrrí zdroje

60.129,02
62.500,-

ztráÍa

Veiejná výročnízpráva
-bod

rozl]odnutí č. 920,7l|

o

2.3'70,98

aktivitách Ceske aIzheimerovské SpoIečnoSti požadovarrá přílohou

19 nebvla zoracována.

K čerpánívšech uvedenÝch dotací:
Pro jednotlivé projekty jsou vedena ve vnitropodnikovém účetnictvístřediska' ve kteých
jsou zaúčtovány náklady a ýnosy spojené s čerpáním dotace.
Pokud jsou náklady na jednotlivé projekty vyššínež dotace, hradí tyto náklady spoleěnost
z vlastních zdrojů, event. ztrŽeb za svoje výkony. Pro posouzení čerpánínákladů na jednotlivé
projeký (střediska) jsou k nim pÍiřazovány lybrané výnosy jako zdroj použitý pro konkrétníprojekt.
Nezjistilijsme případy, Žeby po|ožky uvedené ve vyúčtovánív jednotliqých střediscích dotací
nebyly zaúětovány'

Účetni"tuí těchto středisek je podle našeho názoru vedeno přehledně, srozumitelně a
trvan|ivým způsobem. Soulad výsledovek středisek na obratovou předvahu účetníjednotky a výkaz
zisku a ztráty je zajištěn.

Nezjistili jsme přípacy, Že by doklady neměly náležitosti, texty dokladů byly doplněny tak'
aby bylo možno poskytovate|em 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 odpovědnáza čerpánídotace.
Záněrz

Nezjistili jsme případy, že by účetnízáznamy vedené občarrským sdruŽením Česká
a|zheimerovská společnost o čerpánívýše uvedených dotací za rok 2005 nebyly vedeny úplně,
prukazně a správně. Podle našeho názoru uvedené úěetní záznamy a písemnosti poskytují ve všech
významných souvislostech dostatečný podklad pro vyúčtovánía kontrolu čerpání uvedených dotací.

V Praze. dne 2}.března 2006.
Ing. Miloslav Hanuš - auditor
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