Zpráva o revizi hospodaření občanského sdružení
ALEN – sdružení žen postižených rakovinou za období 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011
IČ 47610191
Sídlo: 128 00 Praha 2, Vratislavova 156/22
Kontrolu hospodaření provedla revizní komise, která byla zvolena pro období 20112013 na valné hromadě dne 8. února 2011 a doplněna na členské schůzi dne 12.
dubna 2011.
Revizní komise: Jaroslava Štefková, 190 00 Praha 9 - Prosek, Kytlická 752
Eva Boháčková, 160 00 Praha 6, Šimonova 1106
1. Kontrola účetnictví: ke kontrole byly předloženy tyto doklady:
Peněžní deník roku 2011 – ze softwaru Pohoda od firmy Stormware s.r.o.
Kniha přijatých a vydaných faktur - přijatých faktur /převážně od České
obce sokolské/ bylo zaúčtováno 33; vydané faktury byly 3, faktury jsou
evidovány přehledně, chronologicky, průkazně a byly vždy včas uhrazeny
Pokladní kniha – příjmové a výdajové doklady jsou řádně evidovány.
Pokladní hotovost k 01.01.2011
Pokladní hotovost k 31.12.2011

718,00 Kč
796,00 Kč

Konečný zůstatek pokladny byl ověřen provedenou fyzickou inventarizací a
shodoval se s vykázaným zůstatkem v pokladní knize.
Běžný účet - vedený u Čs. spořitelny.
Počáteční zůstatek k 01.01.2011
Konečný zůstatek k 31.12.2011

67.601,80 Kč
70.143,48 Kč

Jednotlivé účetní doklady jsou evidovány přehledně, jsou průkazné a obsahují
požadované náležitosti.
Inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2011.
Byla provedena fyzická inventarizace hmotného majetku v hodnotě 55.736,80
Kč a nehmotného majetku v hodnotě 4.884,00 Kč.
Dále byl ke kontrole předložen platný předpis o oběhu účetních dokladů,
platná účetní osnova pro běžný účetní rok.
Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že účetnictví občanského sdružení ALEN
je vedeno správně, průkazně, srozumitelně, přehledně a způsobem
zaručujícím trvalost účetních záznamů. O všech jednáních a případných
účastí na seminářích, sympoziích, konferencích, o novelách zákonů (týkajících
se zdravotnictví) jsme průběžně v dostatečném rozsahu informováni
prostřednictvím Informačních zpravodajů.

2. Rozbor hospodaření občanského sdružení ALEN v roce 2011:
Celkové příjmy organizace v roce 2011 činily

746.975,08

z toho některé organizace, které pravidelně přispívají naší organizaci:
Dotace Magistrátu hl.m. Praha /stanovena účelově/
Dotace Měst.úřadu Praha 2 /stanovena účelově/
Dotace Měst.úřadu Praha 4 /stanovena účelově/

82.000,00
50.000,00
40.000,00

Další některé příjmy z darů, příspěvků, sponzorských darů od právnických
nebo soukromých osob:
Liga proti rakovině /květinový den 11.5.2011/
69.825,00
MUDr. Horák, Liberec
20.000,00
MÚ Železná Ruda
19.000,00
Jednotlivci např: Horalová
3.000,00
Arvaiová
1.000,00
Vávrová Věra
2.000,00
MUDr. Voženílková
3.000,00
Ing. Zíková
1.500,00
Ostatní
6.133,00
Aliance žen s rakovinou prsu
1.472,00
Aliance žen s rakovinou prsu /plavání/
1.500,00
Jiné příjmy:
Členské příspěvky
Přijaté příspěvky na služby rekondice
Přijaté úroky
Tržba za reklamu
Celkové výdaje v roce 2011 činily

35.610,00
369.985,00
950,08
40.000,00
777 295,40

Spotřební materiál /kancelářské potřeby, časopisy, publikace/ 21.491,00
Služby /nájem Podolí, cestovné, rehabilitační služby,
pronájem bazénu, tělocvičny, rekondice-ubytování-stravovací
služby, poštovné, telefony, kopírování…/
752. 548,00
Poplatky bance, pojištění osob
3.056,40
Členské příspěvky jiným osobám
200,00
Rozdíl mezi celkovými příjmy za rok 2011 a celkovými výdaji za rok 2011
činí
mínus 30.320,32
Valná hromada ze dne 8. února 2011 doplněna na členské schůzi dne 12.
dubna 2011 /blíže Informační zpravodaj č. 6/2011/ stanovila výbor sdružení a
revizní komisi na volební období 2011-2013.

Mimořádná valná hromada byla svolána na září. Výbor sdružení schválil na
své schůzi dne 6. 9. 2011 STANOVY – ALEN – sdružení žen postižených
rakovinou, které byly následně jednomyslně schváleny na mimořádné valné
hromadě dne 13. 9. 2011.
V rámci činnosti a v souladu se stanovami občanského sdružení „ALEN“
realizuje rehabilitační pobyty, víkendové pobyty, rehabilitační cvičení a plavání,
zdravotnickou osvětu, přednášky, přednáškové cykly, společenské a kulturní
akce a zájmovou činnost. Finanční prostředky byly uvolňovány a využívány v
souladu se schválenými projekty a jednotlivými programy ozdravných akcí na:






Ozdravné pobyty, řízené relaxace, posilování imunitního systému
Plavání, cvičení, masáže
Víkendové pobyty
Nájem cvičebních sálů, bazénů a prostor pro společné setkávání
Krytí ostatních nezbytných nákladů sdružení

Závěrem je nutno konstatovat, že občanské sdružení (jmenovitě předsedkyně)
všem poskytovatelům účelových dotací, dárcům (fyzickým osobám) a
sponzorům (právnickým osobám) písemně poděkovalo a vždy bylo i uvedeno,
na jaký konkrétní účel byly finanční prostředky vynaloženy (případně byly
doloženy i kopie uhrazených faktur a pokladních dokladů).
Poskytnuté účelové dotace:
- Od Magistrátu hl. m. Praha
- Od Městského úřadu Praha 2
- Od Městského úřadu Praha 4 byly řádně a včas dle stanovených pravidel
vyúčtovány.

Za revizní komisi:

Jaroslava Štefková – předsedkyně
190 00 Praha 9 – Prosek, Kytlická 752…………………………..
Eva Boháčková – členka revizní komise
160 00 Praha 6 – Řepy, Šimonova 1104…………………….......

V Praze 14. února 2012

