Příloha k účetní závěrce
Rozvahový den : 31.12.2009 (údaje jsou uváděny v korunách)

AMELIE, o.s.
Registrace: Ministerstvo vnitra dne 22.12.2006 č. 27052141,
Sídlo: Praha
IČ: 27052141
právní forma : občanské sdružení
a)Vznik právní subjektivity :
Hlavní předmět činnosti : Psychosociální pomoc pro onkologicky a jinak nemocné a jejich
blízké
Poslání : Onkologické či jiné dlouhodobé onemocnění zcela změní náš život a zasáhne všechny
v našem okolí. Prvním krokem k přijetí nové situace může být rozhovor s někým, kdo je
připraven naslouchat. Nabízíme možnost zabývat se nemocí i jinak, než jen jako tělesným
problémem, věnujeme pozornost pocitům a problémům, které souvisejí nejen s léčbou, ale i
s jinými oblastmi života pacienta a jeho blízkých. Naše aktivity nabízíme i těm, kteří se nemoci
„jen“obávají.
Nemocnému či nemocí nepřímo zasaženému člověku se věnují odborníci i laici a dobrovolníci
v prostorách, které má Amelie o.s. k tomuto účelu pronajaté, v nemocnicích či jinde. Vytvářejí
prostředí a podmínky, ve kterých se každý může věnovat sám sobě způsobem, který si zvolí.
Komunikaci s odbornou i laickou veřejností považujeme za nedílnou součást aktivit Amelie o.s.
Ostatní činnosti : nejsou
Statutární orgán: předsednictvo:
předsedkyně : Pavla Tichá
Henrieta Tondlová, MUDr. - odborný garant
Ing. Jiří Kocvera - Jednatel
b)Zakladatelé : nejsou
Vklady do vlastního jmění : nejsou
c)Účetní období : kalendářní rok 2009
Použité účetní metody : dle zákona č.563/1991 Sb.,o účetnictví a prováděcí vyhlášky
č.504/2002 Sb.
Způsob zpracování účetních záznamů : pomocí software Info Office Blatná
Způsob a místo úschovy : na disketách a sestavách v příručním archivu účetní jednotky
Aplikace obecných účetních zásad : Účetní jednotka nepoužívá žádné výjimky ani odchylky od
metod daných výše uvedených postupů účtování a neúčtuje v cizí měně.
d)Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly
e)Způsoby oceňování : nebyly použity
f)Účasti v obchodních společnostech : nejsou
g) Úpisy akcií a podílů v obchodních společnostech : nejsou
h)Akcie a podíly : nejsou

i)Majetkové cenné papíry : nejsou
j)Dlužené částky se zbytkovou dobou splatnosti vyšší než 5 let : nejsou
k)Celková výše závazků neobsažených v rozvaze : nejsou
l)Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností :
hlavní činnost :
105 660,10 Kč
hospodářská činnost :
0,00 Kč
m)Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců : 2
Z toho řídící pracovníci : 1
Osobní náklady : 1 105 238,00 Kč
n)Odměny a funkční požitky : nebyly stanoveny
o) Účast členů statutárních nebo jiných orgánů a jejich rodinných příslušníků s nimiž účetní
jednotka uzavřela obchodní smlouvy : nebyla
p)Zálohy a úvěry členům statutárních orgánů nebyly poskytnuty.
q)Rozsah, ve kterém byl výpočet zisku nebo ztráty ovlivněn způsoby oceňování : účetní
jednotka nerealizovala žádné významné skutečnosti ovlivňující tento bod
r)Způsob zjištění základu daně z příjmu v členění za jednotlivá zdaňovací období

Zisk
Nezdanitelný výnos
Nedaňové náklady
Úleva pro neziskové subjekty
Výsledná daň

Rok 2008
-13 742
1 017 231
1 030 973
0
0

Rok 2009
105 660
2 112 032
2 006 372
105 660
0

Rok 2010

s)Rozdíly mezi daňovou povinností : nejsou
t)Významné položky z rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty : nejsou takové položky
Dlouhodobé bankovní úvěry : nejsou
u) Přijaté dotace a dary
Dárce
BMS
Ministerstvo zdravotnictví
MČ Praha 8
Trust for Civil Society
Hlavní město Praha
NF Pomozme dětem
Špáňa Václav
Beneš Richard

Podmínky
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

Kč
681 151
750 000
20 000
283 464
80 000
23 821
95 796
16 000

Užito v roce
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

Procter and Gamble
Farmak Moravia
Maxima Reality
Drobní dárci – FO

ano
ano
ano
ne
Celkem :

31 461
10 000
50 000
383 314
2 086 261

2009
2009
2009
2009

Poskytnuté dary : nebyly
v) Veřejné sbírky : nebyly
w)Způsob vypořádání výsledku hospodaření:
HV za rok 2008 byl převeden do nerozděleného zisku / ztráty minulých let.
HV za rok 2009 bude převeden do nerozděleného zisku / ztráty minulých let.
Okamžik sestavení účetní závěrky : 15.3.2010
Osoba odpovědná za účetnictví – statutární orgán:

Pavla Tichá
Předsedkyně sdružení

