Finanční zpráva za rok 2008

Rozvaha ke dni 31.12.2008
Aktiva: bankovní účet běžný:
spořící účet
pokladna
Celkem aktiva:

32.741,04 Kč
223.484,36 Kč
407,50 Kč
256.632,90 Kč

Pasiva: nerozdělený zisk minulých let:
hospodářský výsledek roku 2008:
Celkem pasiva:

144.793,59 Kč
111.839,31 Kč
256.632,90 Kč

Výkaz zisků a ztrát za rok 2008
Náklady: dary PL HB na provoz a vybavení hipoterapie
spotřeba materiálu
ostatní služby
jiné ostatní náklady
Náklady celkem:

90.574,80 Kč
2.693,00 Kč
6.575,00 Kč
100,00 Kč
99.942,80 Kč

Příjmy: sponzoři
příjmy za propagaci
úroky
dotace Městského úřadu HB
Příjmy celkem:

166.295,00 Kč
37.000,00 Kč
3.487,11 Kč
5.000,00 Kč
211.782,11 Kč

Hospodářský výsledek roku 2008:

+ 111.839, 31 Kč

Zpráva revizní komise Nadačního fondu pro hipoterapii v Psychiatrické
léčebně Havlíčkův Brod za rok 2008

Revizní komise provedla kontrolu hospodaření a využití finančních prostředků Nadačního
fondu za rok 2008.
Ke kontrole bylo předloženo: peněžní deník, bankovní výpisy, faktury, sponzorské a darovací
smlouvy, finanční uzávěrka nadačního fondu za rok 2008.
Komise zjistila:
1. Zůstatek na běžném účtu fondu ke dni 31.12.2008 činil skutečně 32 741,04 Kč, na
spořícím nově založeném účtu 223 484,36 Kč a v pokladně 407,50 Kč, jak je uvedeno
v účetní uzávěrce.
2. Náklady za rok 2008 činily 99 942,80 Kč. Jednalo se stejně jako v předchozích letech o
příspěvky na vybavení a provoz hipoterapie pro Psychiatrickou léčebnu Havl. Brod
v celkové výši 90 574,80 Kč. Tato částka byla řádně doložena nadačnímu fondu kopiemi
faktur. Další náklady ve výši 6 675,0 Kč byly použity na služby související s benefiční
akcí a z velké části hrazeny Městským úřadem Havlíčkův Brod. Zbylá část nákladů ve
výši 2 693, 0 Kč byla použita na materiál – většinou kancelářské potřeby, určený na
provoz nadačního fondu.

3. Bylo zjištěno, že nadace poskytuje příspěvky pouze na náklady, které souvisejí s jejím
posláním, jiným třetím osobám v roce 2008 nadace příspěvek neposkytla.
4. Poskytnuté dary a příspěvky od sponzorů jsou řádně evidovány a byly přijaté pouze dary a
peněžní prostředky potřebné na provoz hipoterapie.
5. Práce členů nadace byla stejně jako v předchozích letech i v roce 2008 dobrovolná.

Závěr: Revizní komise neshledala nedostatky v hospodaření Nadačního fondu a schválila
účetní uzávěrku za rok 2008.

V Havlíčkově Brodě dne 18.2.2008

Mgr.Dana Matoušková
………………………………………………………………
revizní komise Nadačního fondu

