
občanské sdružení Hašle
lČo: 019 37 235
se sídlem: Kosmonautťt 17 , Brno - Stan./ Lískovec 625 00

Vfroční zpráva - rok 2013

PŤedkladatel: občanské sdruŽení Hašle
občanské sdružení pro pomoc dětem se zdravotním a tělesnym postižením a senior m

Registrace: MV ČR_VS/1-1/93 988l|3.2
PĚedsedkyně : Michaela Rennerová
Místopňedsedkyně: Helena Dudasová
HospodáĚka: Marie Viktorinová

obsah qfroční zprány o hospodaĚení:

I. PŤehled aktivit, událostí a qfsledkri práce sdružení v roce 20|3
II. HospodaŤské zhodnocení roku 20|3
III. Učetní agenda roku 20|3
IV. Kontroly a revize provedené v rámci oblasti v roce 20|3 (revizni zpráva)

I . PŤehled aktivit, událostí a vfsledkri práce sdružení v roce 2013

občanské sdruŽení Hašle zahqi|o v letošním roce svoji činnosti a tvorbu projekt .
občanské sdružení Hašle funguje za uěelem pomoci dětem se zdravotně a tělesně postižním .
ulehěit j ej ich již íděl a pomáhat seniorum

Cíle sdružení
občanské sdružení Hašle o.s. poskyuje sociální služby sociálního poradenství rodinám s
dětmi se zdtavotním postižením a osobiím se zdravotním postižením
Podporuje je, proviní a pomáhá jim pÍi zaě|eřování do běžného zptisobu života. Sociální
poradenství a sociálně aktivizaění služby jsou poskyovány bezitplatně.
VytváŤet či zprostŤedkovávat programy zaméÍené na rczvoj psychosociálních a motorickych
dovedností.



Struktura sdruŽenÍ
Nejvyšším orgánem oběanského sdruŽení Hašle je Valná hromada, kterou tvoŤí všichni
členové sdružení.
V současnosti naše členská základna čítá celkem tŤi aktivní členy.
Ze stanov občanského sdružení Hašle vycháni forma Íízení sdružení.
Funkci statutárního orgánu vykonává tŤíčlennf vfkonnf t;im (pŤedsedkyně, místopŤedsedkyně
a hospodáÍka), kter;i je volen ostatními členy sdružení.

II . Hospodáňské zhodnocení roku 20t3

občanské sdružení Hašle disponovalo v roce 2013 těmito

PŤíjmy:
. členské pŤíspěvky;
. jiné pŤrjmy oběanského sdruŽení (dary od ělen i neělenri) v rámci jeho

nevyděle ěné zájmové činnosti ;

Vfdaje :

. provoz sdružení
- náhrady nakladri na mobilní telefon;
. dary pro námi sponzorované děti

občanské sdružení Hašle o.s. neprovozovalo v roce 20|3 v souladu se svym statutem
žádnou obchodní ani jinou hospodáŤskou činnost směŤující k dosažení zisku.

Sdružení nemá
Žádinf dlouhodob;f hmotnyo nehmotny ani finanční majetek.

oběŽnym majetkem sdružení jsou
pouze peněžní prostĚedky na jeho transparentním ričtu číslo 26126936610300.

Sdružení s ohledem na podstatu své činnosti nepoŤizuje ani neudržuje Žádné zásoby a
pŤípadně vzniklé pohledávky či závazkyjsou povze krátkodobého (spíše technicko.
provozního) charakteru.

Podrobn;i rozpis pŤíjm avydaj je součástí části IV. této Vyroční zprávy (revíznízptáva)



III . Učetní agenda roku 20t3

Účetnictví občanského sdružení Hašle bylo vedeno jako jednoduché

Účet''í agendu v roce 20t3 vedla pruběžně paní Helena Dudásová pověŤená pŤedsedkyní
sdružení.

Finanční toky se uskutečřovaly cestou transparentního bankovního čfu sdruŽení vedeného
u ERA Bank dále pŤes hotovostní operace.

Účetní agenda včetně všech souvisejících dokladri a protokolri je uložena v archivu sdružení
jak u elektronické, tak i v listinné podobě. Kontrolu vedení ričetní agendy prováděla pruběžně
revizorka sdružení.
PŤedsedkyně sdruŽení v rámci roční ričetní uzávěrky zptacovala dařové pÍiznéni
zas|ané Finaněnímu riŤadu v Brně. Kontrolu ričetní uzávérky provedla revizorka sdruŽení.

IV. Kontroly arevue provedené v roce 20t3 (revizní zpráxa)

Hospodďení občanského sdruŽení Hašle probíhá dle platnych zákonri i podle
interních riěetních pravidel.

Stav na ričtu vedeném u ERA banky s číslem 261269366/0300 byl k 31 .12.20|3
5 .083,50 Kč.
Stav v pokladně občanského sdužení Hašle k 31 .t2.20L3
l.800'- Kč

Celkové pŤrjmy sdružení v roce 2013 ěinily 62.360'- Kč

Vfdaje byly reaIizovány v celkové vyši 55.476'. Kč

Podrobny rozpis pŤíjm a u!,daj

PŤíjmy:
- na člensk;fch pÍíspěvcích bylo pŤijato 750'- Kč
. jiné pŤíjmy sdruŽení v rámci jeho nev;idělečné zájmové ěinnosti

(dary od člen i nečlenri) tvoŤily 6I..6|0o. Kč

Vfdaje:
. součet všech rihrad zaptovoz sdružení činiI 17.635'. Kč
. nďrrady nakladťr na telefon činily 2.84l''. .Kč
. spollzorské dary dětem vyši 35. 000o. Kč



Poděkování
Rádi bychom zde vyslovili poděkování všem, kteŤí Se v roce 2013podíleli na ěinnosti
sdružení.
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