Zpráva o revizi hospodaření ALEN – ženy s rakovinou prsu, z. s Praha
za období 1. 1. 2020 až 31. 12. 2020

IČ: 47610191
Sídlo: 128 00 Praha 2-Vyšehrad, Vratislavova 156/22
Kontrolu hospodaření provedla revizní komise zvolená na valné hromadě dne 12. 2. 2019.
Složení RK: Jaroslava Štefková a předsedkyně Jana Dundáčková.
Kontrola účetnictví
Ke kontrole předložen rozpočet na rok 2020, platná účetní osnova a účtový rozvrh pro rok 2020, dále předpis
o oběhu účetních dokladů.
Předložené doklady: bankovní výpisy, faktury, knihy faktur, smlouvy o darech a dotacích, peněžní deník.
Inventarizační komise provedla inventarizaci hmotného a nehmotného majetku v hodnotě
42.936,- Kč. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. 10. 2. 2021 provedla inventarizační komise
kontrolu pokladní knihy.
Rozpočet pro rok 2020 byl přijat jako vyrovnaný, ve výši 360.773,- Kč
Stav finančních prostředků
1. 1. 2020
pokladna
31. 12. 2020

5.634,- Kč
4.589,- Kč

bankovní účet Čs.a.s.

88.867,14 Kč
168.893,24 Kč

Výnosy
Celkem
360.773,Z toho
– dotace celkem
77.400,- z toho
Magistrát Hl. města Prahy
Dotace MČ Pha 2 a Pha 4
Město Černošice
Dotace Středočeský kraj
Vrácená dotace MČ Pha 4
– dary celkem
Přijaté dary Subterra
Dar LPR
Dar Dobřichovice
Dar LPR
Dary jednotlivci
–

přijaté příspěvky celkem

38.400,40.000,4.000,10.000,–15.000,-

91.511,50 z toho
40.000,22.291,50
5.000,10.000,14.220,-

191.845,- z toho

Čl. příspěvky
Přijaté příspěvky (na služby, masáže)
Rekondice (Třeboň, Srní, Poděbrady)

27.000,5.475,159.370,-

Náklady celkem
Z toho

294,292

Rekondice ubyt. a strav.
Třeboň, Srní, Poděbrady
Rehabilitace

(68.000,-

173.395,-

39.246,-

vráceno 29.600,-)

Pronájem bazén, tělocvična
Zpravodaj, kopírování, fotopráce
Ost. spotř. mat.

21.19215.033,16.012,-

Software-upgrade
Telef. popl. Internet

4.840,4.992,-

Služby porad.,právní, notář

4.223,-

Nájemné Podolí
Poštovné
Poplatky banka
Poskytn. přísp. jiným org.

3.221,2.555,4.260,-

Ost. služby (vstupné, popl. seminář)

2.023,-

3.300,-

Závěr
Provedenou revizí bylo zjištěno, že účetnictví je vedeno v souladu se zákonem č.563/1991 Sb. Zákon o
účetnictví.
Faktura č. 26 obsahuje formální nedostatky. Prosíme o nápravu.
Upozorňujeme na zvýšené náklady za poštovné.
Revizní komise doporučuje ukončit předplatné časopisu Vital.
Konečný zůstatek finančních prostředků na konci měsíce v pokladně byl na náš návrh ve vnitřních
předpisech navýšen. V roce 2020 k jeho překročení již nedocházelo.
Stále doporučujeme členkám úhrady plateb bankovními příkazy a ne platbami do pokladny.
Vzhledem ke složité epidemiologické situaci v roce 2020 se nám nepodařilo vyčerpat celé dotace nejen
Magistrátu Hl. města Prahy, ale i dotace Prahy 2 a 4. Nevyčerpané částky byly vráceny nebo budou vráceny.
V případě města Černošic došlo k převodu na letošní rok.
Za úvahu by stálo navýšení platby členek na plavání v Tyršově domě, kde stále vidíme velký nepoměr.
RK navrhuje ponechat stávající výši členských příspěvků – 300,- Kč.
Podle možností jsme navštěvovaly schůze výboru. Spolupráce s vedením naší organizace byla bez
problémů i když vedení naší organizace procházelo v tomto roce výraznou krizí. Na naší práci se projevila i
současná epidemiologická situace. Ta měla negativní dopad na činnost celého našeho spolku. Věříme, že
letošní rok bude lépe.
Vedení organizace písemně poděkovalo nebo poděkuje všem poskytovatelům účelových dotací, sponzorům
a dárcům.
Na závěr smutná zpráva. Musely jsme se navždy rozloučit s naší dlouholetou členkou Ivankou Antošíkovou.
Vzpomínáme na její milou tvář a bude nám chybět.
V Praze dne 25. 1. 2021
Za revizní komisi:

předsedkyně Jana Dundáčková
členka Jaroslava Štefková

