Zpráv a nezávislého auditora
o ověření účetnízávérky účetníjednotky

čEsxÁ ALZlaEIMERovsKÁ SPoLEčNosr
za ověřované účetníobdobí
od 1.1.2007 do 31.12.2007

Identifikace účetníiednotkv:
Firma: ČnsxÁ ALZHEIMnnovsxÁ spor,nČNosr
IČ:66000971
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Spisová značka: Registrováno Ministerstvem vnitra čR pod.č.II/s-0VSi1-32084t97-Rze
dne29.2.1997.
-Předmět podnikání: Sociální služby
Identifikace auditora:

Firma: DATA AUDIT SERVIS s.r.o.
Ič:60201053
Sídlo: Blattného 23|5110 Praha 5 Stodůlky
Spisová značka: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 25176
OsvědčeníKomory auditorů Čn atos
odpovědný auditor: Ing. Miloslav Hanuš
OsvědčeníKomory auditorů čn t.oros

dne: 1í' ,1. ,Lil,ť
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Předmět a rozsah auditu:
ověřili jsme přiloženou úěetnízávěrky,,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 účetnízávérce v souladu s úěetnímipředpisy
platnými v Českérepublice 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 účetnizávěrce tak, aby zde nebyly obsaženy
významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, a zxo|it a uplatňovat vhodné účetní
metody a účetníodhady, které jsou s ohledem na danou situaci přiměřené'

Naším úkolem je lydat na zák|adě provedeného auditu ýrok k této účetnizávěrce' Audit jsme
provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími
aplikaěními doložkami Komory auditorů Českérepubliky. 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 účetnízávěrce. Výběr auditorských postupů závisí na posouzení auditora'
mimo jiné na tom, jak auditor lyhodnotí riziko významné nesprávnosti údajůuvedených v účetní
závěrce způsobenépodvodem nebo chybou. Při lyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní
kontroly' kteréjsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení skutečností v účetnízávérce, aby mohl
navrhnout auditorské postupy, které budou v dané situaci vhodné. Cílem tohoto posouzení však není'
aby se auditor vyjádřil k účinnostivnitřních kontrol úěetní jednotky. Audit zahrnuje téžposouzení
vhodnosti použiých účetníchmetod a zásad, přiměřenosti účetníchodhadů provedených vedením a
dále posouzení celkové prezentace úěetnízávěrý,
Domníváme se, že důkazníinformace, které jsme získali, jsou dostatečnéa vhodné, aby poskýovaly
přiměřený zák|ad pro vyjádření auditora.
Zpráva je určena vedení spoleěnosti.

Výrok auditora bez ýhrad o ověření účetnízávěrky společnosti čnsxÁ
ALZHEIMEROVSKÁ SPoLEČNosT.

Podle našeho názoru úěetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctiqý obraz
finančnípozice spoleěnosti ČBsrÁ ALZI{EIMERoVSKÁ SPoLEČNoST kdatu 3|.12.2007 a
qýsledků jejího hospodaření za období od 1.1.2007 do 31'12.2007 vsouladu súěetnímipředpisy
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
čísloosvědčení KAČR č. 0103
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29. Tvorba rezerv
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30. Tvorba opravných poloŽek

37

Poskytnuté příspěvky ce|kem

38

31. Poskytnuté příspěvky zúčtovanémezi organizačními sloŽkami
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34. Daň z příjmů
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Jót 1

hospodářská

Zpráva auditora
k čerpánídotací na projekty za rok2007.
Název účetníjednotky: Česká alzheimerovská společnost
IČ: 66000971
Sídlo:Praha 8 Koby|isy. Šimůnkoval600
objednatelem je předsedkyně
MUDr Holmerová Iva.

ýboru oběanského sdruženíČeská alzheimerovská

Dotace jsou poskytovány na jednotlivé projekty do výše stanovené

společnost

jednotliými poskýovateli.

Příjemcem dotací je občanskésdruŽení Česká alzheimerovská společnost se sídlem Praha
Kobylisy' Šimůnkoval600, IČ 66000971.

8

oběanské sdruženíČeská alzheimerovská společnost bylo za|oženo na zák|adě stanov
oběanského sdruženíCeská 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 sdruženíje výbor, kte{ý má 5 ělenů' předsedou ýboru je MUDr Holmerová Iva. Výbor
odpovídá za hospodaření sdružení.

Zavedeni účetnictvía účetníchzáznam'i tak, aby byly úplné'prukazné a správné azačerpání
dotací a polžiti daru v souladu se smlouvami o jejich poslgrtnutí je odpovědný výbor občanského
sdruženíČeská alzheimerovská spoleěnost. Předmětem zadání bylo posouzení úplnosti, prukaznosti a
správnosti účetníchzáznami na čerpání dotací na následující projekty v roce 2007 ' Pro sledování
čerpánídotací jsou zÍizena střediska ve vnitropodnikovém účetnictvía to odděleně pro část ěerpanou
z dotace a pro část hrazenou úěetníj ednotkou tzv kofinancování. .
Pro sledování ěerpání dotacíjsou zÍízenanásledujícístřediska ve vnitropodnikovém účetnictví.
Podpora sociálních služeb s regionální působností.

I
il
ilI

Hl.m.Praha
Kontaktní a informačnícentrum
Denní centrum pro pacienty postiženésyndromem demence.
Edičníčinnnost
Kontaktní a informačnícentrum - MZCR

Iv
v

vI
vII
JPD

Přednášková činnnost
Pražskégerontologické dny 2007
Kooperace pro jakost

3

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

Celkový neinvestičnírozpočet projektu

Dotace celkem
z toho na OON
Celková skutečná hodnota
z dotace
ztoho mzdy
ostatní
ztoho mzdy
Procento podílu hrazeného z dotace nestanoveno

II,2.2O08

r

l

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 informačnícentrum
Poskýovatel Hlavní město Praha dle smlouly o poskýnutí účelovédotace
č.DoTl4l04l00l448l2007 naprojekt č. Zos020l002 ze dne 4.4,200],
Yykaz o skutečných nákladech projektu zahrnut do ýkazu projektu V. Kontaktní a
informačnícentrum.
Celkový neinvestičnírozpočet projektu
Dotace celkem
z toho na
mzdy

529 600,00
30 000,00
neurčeno
neurčeno
30 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00

ooN

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

ztoho mzdy (osobní náklady)
Procento podílu hrazeného zdotace
Skutečnézahrnuto v části V.

85

m

Denní centrum pro pacienty postiženésyndromem demence.
Poskýovatel Hlavní město Praha dle smlouvy o poskytnutí účelovédotace
ě.DoT/4/04l001360l2006 na projekt č. ZoS020l00| ze dne 4.4,2007,
Zpráva o vyúčtovánídotace vypracována dne 28. |.2001 '
Celkový neinvestičnírozpočet projektu
423 420,00
Dotace celkem
200 000,00
ztoho na OON
neurčeno
Celková skutečná hodnota
242 481,00
z dotace
200 000,00
z toho mzdy (osobní náklady)
135 000,00
ostatní
42 481,00
ztoho mzdy (osobní náklady)
7 712,00
Procento podílu hrazeného z dotace
85

82,5

Iv
Edičníčinnnost
Poskýovatel Ministerstvo zdravotnictví dle rozhodnutí ě, 7ll-3l ze dne 28'6.2007 o
poskýnutí neinvestičnídotace ze státního rozpočtu na rok 2007 naprojekt (rozhodnutí
je na 3 projekty pod č. IV.' V. a VI) - 7lI -Projekty zdravého stárnutí - edičníčinnost
. Podíl dotace za státniho rozpoětu stanoven na70%o.
Yýkaz o skutečných nákladech na projekt ze dne 27.2.2008
Celkový neinvestičnírozpočet projektu
121 900,00
Dotace celkem
70 000,00
z toho namzďy
28 000,00
Celková skutečná hodnota
rr9 622,00
z dotace
70 000,00
ztoho mzdy (osobní náklady)
28 000,00
ostatní
z toho mzďy (osobní naklady)

Procentopodíluhrazeného zdotace

49 622,00
8 000,00

70%

skutečné

58'5

v

Kontaktní a informačnícentrum - MZCR

Poskýovatel Ministerstvo zdravotnictví dle rozhodnutí č. 7lI.3l ze dne28.6.2007 o
poskýnutí neinvestičnídotace 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
30 000,00
projektu
Celkový neinvestičnírozpočet
484 388,00
Dotace celkem
250 000,00
ztohona mzdy
15 000,00

Celková skutečná hodnota
z dotace
ztoho mzdy

ooN

150 000,00

ooN

ostatní

ztoho mzdy (osobní náklady)
Procento podílu hrazeného zďotace
70%
Procento podílu hrazeného z dotace včetně programu II

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 neinvestičnídotace 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 neinvestičnírozpočet 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

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

Pražskégerontologické dny 2007

Poskýovatel Ministerstvo zdravotnictví dle rozhodnutič.2l2007-vzvll ze dne
26'6.2007 o poskýnutí neinvestičnídotace ze státního rozpočtu na rok 2007 naprojekt
PraŽské gerontologické dny 2007.
Podíl dotac e za státniho rozpočtu stanoven ta 52,6%o
Zpráva o vyúčtovánídotace vypracoviína dne 15.2.2008.
Celkový neinvestičnírozpočet projektu
213 000,00
Dotace celkem
112 000,00
z toho na OON
0,00
Celková skutečná hodnota
313 504,00
z dotace
112 000,00
ztoho mzďy (osobní náklady)
0,00
ostatní
20r 504,00
ztoho mzdy (osobní náklady)
0,00

Procento podílu hrazeného z dotace

JPD

3/302

?5 7

skutečné

52,6yo

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 - registračníčísloproj ektu CZ.04.3.01 12.I .0I.3 l 3038.
Datum zahájení I .7 .2006, datum ukončení3 1 3 .200 8.
4 000 000,00
Celkoý neinvestičnírozpočet projektu
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
Celková skutečná hodnota v

z

ďotace

neurčeno

r.2007

soc.věcí
hl.m.Prahy
Min.práce a

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

1 380 978,54
1 380 978,54

0.00
r 380 978,54
906 096,00
0,00
0,00

K čerpánívšech uvedenÝch dotací:
Pro jednotlivé projekty jsou vedena ve vnitropodnikovém účetnictvístřediska, ve kteých jsou
zaúčtovány náklady a výnosy spojené s ěerpáním dotace.
Pokud jsou náklady na jednotlivé projekty vyššínež dotace, hradí tyto náklady společnost
z vlastních zdrojů, event. ztržeb za svoje qýkony. Pro posouzení čerpánínákladů na jednotlivé
projekty (střediska)jsou k nim přiřazovány vybrané výnosyjako zdroj polžiý pro konkrétníprojekt.

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 účetníjednotky 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 účetnízáznamy vedené občanským sdruženímČeská
alzheimerovská společnost o čerpáníýše uvedených dotací za rok 2007 neby|y vedeny úplně,

průkazně a správně. Podle našeho názoru uvedené úěetnízáznamy a písemnosti poskytují ve všech
významných souvislostech dostatečný podklad pro vyúčtovánía kontrolu čeryláníuyedených dotací.

YÝ LPraze,
LaLv'
vIIÝ
dne Lw.w|ýL|Ia
26.bŤezna 2008.
Lvwo.
Ing. Miloslav Hanuš - auditor
osvěděení Komory auditoru Čn e.
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