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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004

Úvod:
Základní náplní Občanského sdružení Isachar je ve spolupráci s prací s dorostem a
mládeží několika církví v severozápadním regionu vytvořit prostor pro výchovu, motivaci a
přípravu mladých lidí. Vnímáme, že tyto úkoly, kterými se zabývá každý sbor, je nutné
podepřít společnou prací. Základem naší práce je příprava pro misii a učednictví.

Činnost v roce 2004:
V roce 2004 pokračoval Isachar tak, jako každý rok předtím v pořádání činností
směřujících k rozvoji dorostenců a mládeže v zúčastněných církvích. Oproti loňskému roku
však přibyl tzv. druhý, někdy nazývaný misijní tábor. Následuje chronologický výčet všech
základních 9 akcí v loňském roce se stručným popisem:

Konference „Jen ti nejlepší…2004“, Děčín:
Jde o každoroční akci, která proběhla již počtvrté a to tradičně v období pololetního
volna, tedy ve dnech 30.1. až 1.2. Hlavním řečníkem byl Tony Bower z Anglie. Byl zde
hostem spolu s Dennisem Bavisterem. Jeho nejsilnějším důrazem bylo osobní svědectví o
povolání do služby. Jeho služba se koncentruje v oblasti kreativních programů pro mládež na
školách. Zaměření jeho služby odpovídalo i jeho vystoupení v Děčíně: soustředil se na
pantomimicky laděné prvky. Velice si tím získal srdce mladých.
V tomto roce byl také poprvé dán prostor mladším
řečníkům: Daniel a Filip Šimmerovi, Petra Cyranyová a
Michal Burian měli svůj večerní páteční blok. Na setkání
bylo kolem 90-100 účastníků.
Při závěrečném, tzv. prorockém večeru chval byl dán
poprvé důraz na otázku duchovní slepoty. Výchozím textem
bylo Zjevení 3:14-22. Tento důraz se pak průběžně
objevoval a dominoval po celé jaro a léto 2004.

Velikonoční Go Camp:
Je již zaběhnutou tradicí, že v době
Velikonočních prázdnin probíhá evangelizační
Go Camp. Nejinak tomu bylo i v roce 2004. Od
7. do 12. dubna se kolem 50 služebníků sjelo do
Litvínova a Jirkova. Zde, jak je již na každém
Go Campu zvykem, hledali cestu k navázání
kontaktů s dětmi a mládeží v daných místech. Součástí programu byla jako vždy i duchovní
příprava a budování mladých. Pokračoval trend z podzimu 2003, totiž větší účast mladších
v dorostovém věku. Jde o něco přirozeného a zdá se, že to již bude nadále ovlivňovat všechna
setkání. Vedoucími v jednotlivých místech byli: Litvínov-Janov: Daniel Šimmer; Jirkov:
Petra Cyranyová spolu s Věrou Pohořalou. Původní vedoucí, Jirka Bauer, musel tuto službu
z vážných rodinných důvodů vynechat.
Šlo o první službu v Jirkově. Místní sbor Go Camp zastřešil jako duchovně, tak i
přípravou a finanční dotací.
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Sezam, aneb Severo-Západní Modlitební Setkání:
Jako každé jaro i letos se v sobotu 8.5. (vždy jde o sobotu před Severočeskou
konferencí) konalo modlitební setkání Sezam. Letos poprvé na návrh P.Šimmera šlo pouze o
odpoledne a večer (původní rozsah byl celý víkend). Místem konání byl Litvínov. Setkání
jsem osobně hodnotil velmi kladně. Průběh modliteb a chval byl adekvátní věku účastníků a
přitom stále dostatečně motivující. Počet účastníků byl kolem 30.
Zajímavá byla účast Dennise Bavistera a Carla Belchera. Carl je v Ground Levelu
odpovědný za práci s mládeží. Oba se zúčastnili isacharského týmu před Sezamem i
konference v Krupce, která následovala po Sezamu. Setkání mělo dva zásadní cíle: seznámit
Carla s činností Isacharu a informovat ho, jako představitele Ground Levelu, o obtížné
finanční situaci.
Carl naši práci vysoce ohodnotil a na konferenci v Krupce spolu s Dennisem podtrhl
výjimečnost podobné regionální práce.

Letní akce:
Jako každoročně, tak i letos největší činnost Isachar
vyvíjel v průběhu letních prázdnin. V létě proběhly 3 akce:
letní velký Go Camp v Děčíně; tzv. 1. tábor nebo též
dorostenecký a 2. tábor – misijní. Poměrně velká část
vedoucích se zúčastnila všech tří akcí. Současně se také
stalo, že hlavním vedoucím na všech třech akcích byl
Jaroslav Šmahel, což se ukázalo z hlediska vnitřních
sil jako neúnosné a podnítilo to hledání dalších
hlavních vedoucích na příští rok.

Dorostenecký tábor na Pírce:
volba místa:
Tábor se konal ve dnech 9.7.–22.7. Šlo zatím o
největší tábor. Protože již v roce 2003 počet účastníků
přesáhl 100 lidí, bylo jasné, že nevyhovující louka
v Zahrádkách musí být pro takový tábor nahrazena větším
prostorem. Proto bylo dne 6.3.2004 navštíveno několik
míst, z nichž se ukázala skauty používaná louka nedaleko
rybníku Pírka jako nejvhodnější. Měla vhodnou polohu
v lese, dostatečnou kapacitu i umístění vzhledem k Teplé.
Neměla však u sebe potok, což částečně komplikovalo zajištění vody (denní spotřeba je
kolem 1 000 litrů vody). Nicméně problém místa byl vyřešen pouze v tomto roce, pro další
rok je tato louka nepoužitelná, musí se hledat další.

průběh tábora:
Tábor proběhl z hlediska technického zabezpečení velmi dobře. Základem byl silný
technický tým i dobré vybavení. Šlo asi o početně největší technický tým za celou dobu
pořádání táborů v poměru k počtu účastníků. Zásobování vodou bylo zabezpečeno místními
hasiči, kteří každé 3-4 dny dováželi několik tisíc litrů pitné vody – více než jsme měli
kapacitu v našich barelech.
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Program tábora byl klasický, dopoledne probíhaly tzv. disciplíny po skupinkách, do
kterých byly děti rozděleny. Odpoledne pak soutěže celotáborové. Ty letos zajišťoval
sportovní tým složený ze starších účastníků tábora. To umožnilo vedoucím mít prostor pro
odpočinek, pokud tak chtěli. Večer probíhalo společné setkání v hangáru.
Součástí byla evangelizace na dvou místech: ve Slavkově a v Teplé. Poté následoval
tzv. „puťák“ – dva dny cesty se spaním mimo tábor.
Co se evangelizace týče, byla v Teplé nejmenší odezva za celou řadu let, kterou tam
tyto akce pořádáme. Ve Slavkově byla přes velká vedra účast větší.

Povolání mladých vedoucích:
Jako vedoucí tábora byli povoláni mladší účastníci. Byl tak dán prostor mladší
generaci. Z hlediska duchovní náplně jsem ale tento tábor vnímal jako slabší. Obdobně jsem
vnímal i následný Go-Camp v Děčíně. Osobně se domnívám, že jde o situaci, kdy je
povolávána mladší generace pracovníků nebo lidí, kteří v podobných rolích stojí na začátku.
To se pak odráží v duchovní síle týmu, který je stále ještě relativně vnitřně slabý. Nicméně
myslím, že časem vyzraje ve vnitřně silný tým, který bude schopen stát v duchovní službě
v ještě větší duchovní síle. Přesto jsem ale přesvědčen, že povolávání mladších je klíčovým
momentem z hlediska dalšího růstu Isacharu i pracovníků na sborech.

Go Camp v Děčíně:
Šlo o pokus udělat jeden velký Go Camp v Děčíně a rozdělit účastníky, kterých bylo
něco přes 80, na tři skupiny podle cílové kategorie. Na skupinu,
která se bude snažit zasáhnout mládež, na skupinu,
která bude pracovat s dorostem a na dětský tým pro
práci s dětmi v Ludvíkovicích. Akce se konala
ve dnech 25.7.-5.8. a místem konání byla
budova KS Děčín.
Novinkou pro nás byla účast
mládeže z Cb Děčín, která pod
vedením M.Buriana spolupracovala na
přípravě akcí pro mládež. Byla
připravena celá řada velice
pěkných a atraktivních aktivit,
nicméně
odezva
mladých
v Děčíně byla poměrně slabá a
plánovaný společný následný
klub mladých se nerozběhl.
Velice pozitivním faktem, který je třeba podtrhnout, jsou finanční dotace, které
poskytly sbory Cb Děčín a KS Děčín a to jak přímou dotací, tak poskytnutím svých prostorů
pro konání akce, včetně nákladů na desetidenní ubytování v KS Děčín.

Druhý, tzv. misijní tábor:
Ve dnech mezi 9. a 19.8. proběhl druhý tábor. Konal se opět na stejném místě jako
první, tedy nedaleko rybníka Pírka u Teplé. Tento tábor byl účetně veden v rámci Občanského
sdružení Libuše. Důvodem byla dotace pro děti ze sociálně slabých rodin v Janově. Nicméně
šlo o akci, která byť proběhla úředně pod Sdružením Libuše, spadá funkčně do práce sdružení
3

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004

Isachar. Důvodem je regionální účast dětí a vedoucích. Účastníků bylo kolem 50. Většina
dětí byla z Mostu a Litvínova. Dále se účastnilo několik dětí z Krupky.

Podzimní Go –Camp:
V období podzimních prázdnin, tj. od 27. do 31.10., opět proběhl podzimní Go Camp.
Tentokrát se konal v Litvínově - Janově a poprvé
v Bílině. Janovskou část vedl Daniel Šimmer a
Bílinskou Jiří Bauer. Zde úzce spolupracovala
rodina Kozákových, která vede místní práci.
Celkem se Go Campu zúčastnilo
asi 66 lidí. Proti některým letním akcím
byla atmosféra výrazně pokojnější. A
to jak v oblasti práce na ulicích, tak i
v průběhu
dalších
společných
programů. Tým mladých vedoucích
byl posílen a motivován. Byl
znatelný i ohlas na jednotlivých
místech, který se promítl do
následných klubů. Jednoznačně lze
tento Go Camp hodnotit jako
velmi úspěšný.

Isacharský tým:
Ve dnech 19.-21.11. proběhlo v Načetíně setkání mladých vedoucích. V této době se
zde každoročně setkávají na tzv. Isacharském týmu. Jde o setkání, kde se společně připravují
akce pro celý následující rok. Současně probíhá i příprava mladých pracovníků pro vedoucí
funkce. Počet účastníků byl kolem 20 až 25.

Setkání misijních týmů, dříve tzv. Prekonference:
Poslední společnou akcí Isacharu bylo Setkání misijních týmů v Litvínově. Akce se
konala ve dnech 27.-29.12. Šlo o dřívější tzv. „prekonferenci“. Toto setkávání je ale
v současné době spíše realizováno tzv. Isacharským týmem. Proto se na podzim tohoto roku
hledal smysl takového setkávání. Zdálo se, že toto setkávání v povánočním čase má, a to jako
setkání misijních týmů, prostor pro vzájemné sdílení jednotlivých činností z měst regionu tak,
jak je v regionu pravidelně vedeme.
Akce se zúčastnilo 26 lidí. Vedle setkání s cílem budování proběhlo celkem
9 prezentací. Byl to první pokus, který také ukázal některé momenty, které můžeme do
příštího roku lépe rozvinout. Obecně byla tato akce přijata s povděkem.
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Vedení práce:
Isacharský tým:
V čele práce stojí tříčlenný tým: vedoucím týmu je ředitel sdružení a místopředseda
představenstva Jaroslav Šmahel, vikář Sboru Církve bratrské v Litvínově. Dalšími
spolupracovníky jsou sestra Věra Pohořalá, její úkol je duchovní podpora, pastýřská péče
vzhledem k děvčatům a technická příprava konference. Třetím členem je Jiří Bauer, vikář
Sboru Církve bratrské v Karlových Varech. Jeho úkolem je technická práce při přípravě a
vedení akcí. Sám vždy vedl Go Campy.
Tento tým se začal pravidelněji setkávat v okamžiku, kdy se rozhodlo o nástupu sestry
Věry Pohořalé na plný úvazek. Tým se mimo akce setkává přibližně s měsíční až
dvouměsíční četností. Cílem a náplní setkání je příprava akcí, sdílení o jednotlivých
činnostech, společné modlitby a budování. Setkání se dále účastní i Pavel Pabián, Filip
Šimmer a Petra Cyranyová.

Představenstvo:
Předsedou pětičlenného představenstva je Petr Šimmer, kazatel sboru Církve bratrské
v Litvínově. Setkání s dalšími členy se realizovala několikrát v roce v rámci setkávání tzv.
„severočeské pastorálky“. Setkání představenstva bylo vždy oznámeno jeho členům předem.
V průběhu roku došlo ke změně, kdy 13.9.2005 člen představenstva bratr Blaho Číčel
rezignoval na svou funkci. Na jeho místo byl 23.10.2005 zvolen Pavel Pabián.
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Hospodaření:
Přehled o hospodaření Isacharu lze zhruba rozdělit do dvou skupin: první je tvořena
příjmy a výdaji, které se většinou realizují v hotovosti. Jde především o příjmy z účastnických
poplatků jednotlivých akcí. Malou část představují dary v hotovosti, které se však z větší části
ukládají na účet. Výdaji v této skupině jsou pak především náklady spojené s realizací akcí a
provozní náklady.
Druhou skupinou jsou pak především příjmy a výdaje, které procházejí přes konto
Isacharu. Zde jde především o pravidelné příspěvky jednotlivých dárců. Malou část tvoří
příjmy z přebytků jednotlivých akcí. Výdaje jsou většinou použity na platby spojené
s pracovníky, nejvíce na mzdu Věry Pohořalé.

Hospodaření s financemi na akcích:
Následující tabulka dává přehled příjmů a výdajů z jednotlivých akcí. Výjimkou je tzv.
druhý tábor, který, jak bylo již uvedeno, proběhl pod účetnictvím Občanského sdružení
Libuše. Příjmy nejsou uvedeny u Sezamu, protože pracovník pověřený výběrem poplatku
nevedl evidenci a je znám pouze přebytek. Obdobné je to u jarního Go Campu. Zde je znám
pouze přebytek Litvínovské části Go Campu. Jirkovská část skončila se ztrátou 2000,- Kč,
kterou doplnil sbor Ks Jirkov.
Isacharský tým nemá uvedeny příjmy, protože byl pro vedoucí pracovníky koncipován
jako akce, kde jídlo hradil Isachar a pobyt v Načetíně byl dar sboru Cb Litvínov.
akce
konference
jarní go camp
Sezam
1. Tábor
letní go camp
podzimní go camp
i-tým
Prekonference
celkem

příjmy
15 290 Kč

výdaje
14 221 Kč

116 366 Kč
52 420 Kč
23 350 Kč
0 Kč
4 500 Kč

95 464 Kč
33 972 Kč
13 293 Kč
2 357 Kč
3 493 Kč

211 926 Kč

162 799 Kč

výsledek
zůstatek na účtu
1 069 Kč
1 681 Kč
54 Kč
20 902 Kč
8 000 Kč
18 448 Kč
2 700 Kč
10 057 Kč
-2 357 Kč
1 008 Kč
50 862 Kč

10 700 Kč

První dva sloupce ukazují příjmy a výdaje z jednotlivých akcí. Třetí sloupec pak
výsledek. Poslední sloupec jsou účastnické poplatky, které byly poukázány na účet. Toto se
děje především u táborů, kde je často tábor proplacen zaměstnavatelem. Pokud taková akce
skončí přebytkem, nejsou tyto bezhotovostní poplatky vybrány a zůstanou na kontě jako
přebytek. Logicky se jako první „utrácí“ hotovost.
Jak je vidět, zisk v hotovosti byl letos přes 50 000,- Kč. Je třeba ještě uvést další
příjmy v hotovosti:
vybráno na akcích:
příjmy od sponzorů:
jiné příjmy:
celkem:

50 862 Kč
5 571 Kč
4 677 Kč
61 110 Kč

Příjmy od sponzorů se zde rozumí menší dary v hotovosti, které nebyly uloženy na
konto. Nicméně jsou pečlivě evidovány.
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Následující tabulka ukazuje, jak byla tato hotovost využita:
uloženo zpět na konto:
zůstalo na kontě:
provozní náklady:
celkem:

26 564 Kč
10 700 Kč
22 921 Kč
60 185 Kč

Na tomto místě je třeba zdůraznit, že přebytky z akcí, které byly asi 50 000,-Kč, jsou
používány v průběhu roku na proplacení provozních nákladů. Ty však souvisí s akcemi jako
takovými. V žádném případě nejde o „vydělávání“, ačkoliv je to standardní praxe v mnoha
organizacích.

Hospodaření na účtu:

konečný stav z předchozího roku
228 192,68 Kč
Celkové výdaje
320 758,00 Kč

Celkové příjmy
204 749,57 Kč

roční obrat
-116 008,43 Kč
Stav na konci roku
112 184,25 Kč

Pracovníci:
Je zjevné, že rok 2004 skončil se ztrátou více než 100 000,- Kč. Důvodem je silný
nepoměr mezi hlavním zdrojem příjmů, kterým byly dary od pravidelně přispívajících dárců a
mzdovými náklady. Celková výše darů byla 143 087,- Kč. Tomu odpovídá průměrná hodnota
necelých 12 000,- Kč/měsíčně. Od dubna 2004 však nastoupila jako zaměstnankyně Věra
Pohořalá. Mzdové náklady však činí 20 250,- Kč. K tomu přistupují finanční závazky za další
dva pracovníky. Tento stav ukazuje následující graf. Tenká čára ukazuje postupně stav na
kontě. Červená ukazuje celkový trend: od května, kdy bylo započato s vyplácením mzdy je
znatelný pokles:
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Dne 20.2.2005 bylo na členském shromáždění přijato rozhodnutí, že od 1.března 2005
bude Jiří Bauer vikářem sboru Karlovy Vary s náklady naplno placenými ze sboru Karlovy
Vary. To znamená, že bude odlehčeno hospodaření. Roční pokles nákladů na zaměstnance se
tak odhaduje asi o 70 000,- Kč.
Následující tabulka uvádí náklady na pracovníky. Zde je třeba poznamenat, že rozdíl
v nákladech na J.Šmahela a J.Bauera je způsoben doposud neproplacenou valorizací za
J.Bauera. Tato platba proběhne až v roce 2005. Náklady pak budou přibližně stejné.
Jaroslav Šmahel - platba sboru

62 996 Kč

Jiří Bauer - platba sboru

31 130 Kč

Věra Pohořalá - Finanční úřad
Věra Pohořalá - mzda
Věra Pohořalá - OSSZ
Věra Pohořalá - VZP
celkové náklady na Věru Pohořalou

9 510 Kč
95 505 Kč
40 800 Kč
16 200 Kč
162 015 Kč
celkem: 256 141 Kč

Vedení účetnictví:
Účet je stále veden u Komerční Banky, kde je jeho součástí také internetové
bankovnictví. V průběhu roku došlo k přechodu na typ účtu Efekt, který znamená určitou
úsporu nákladů. Od roku 2005 také přechází OS Isachar na podvojné účetnictví. K tomuto
účelu byl zakoupen program Money S3, verze Office pro neziskové organizace za 4 701,- Kč.
Došlo ke změně účetních - paní Zikovou nahradila Ivana Šmahelová. Dne 11.2.2005 byla
provedena revize hospodaření revizorem Milošem Kubelkou. Přílohou této zprávy je i výroční
revizní zpráva. Originál byl předán předsedovi představenstva Petru Šimmerovi. Následující
tabulka uvádí roční náklady za vedení účtu:
Náklady za vedení účtu:
poplatek za položky
poplatek za účet
poplatek za výběr z ATM
připsaný úrok
úhrada za výpis k účtu
celkem:

úbytek
2 009 Kč
3 104 Kč
230 Kč

přírůstek

101,77 Kč
15 Kč
5 358 Kč
Náklady za vedení účtu:
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101,77 Kč
5 256,23 Kč
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Dárci:
Základním finančním zdrojem naší práce v roce 2004 byly dary našich sponzorů.
Zatímco v roce 2003 byl největším příjmem dar organizace Ground Level z Velké Británie,
letos tvořily tyto dary jen malou část a směřovaly od soukromých dárců. Je nutné dodat, že ke
konci roku 2004 byl dán příslib daru 1500 liber po dobu tří let. První částka byla skutečně
poskytnuta: dne 18.1.2005 bylo na konto Isacharu převedeno 1500 liber. Na konto bylo
připsáno podle kurzu banky 63 660,-Kč.
Následující tabulka ukazuje seznam našich dárců. Místo jména je však uvedena pouze
příslušnost k dané církvi a to, zda se jedná o soukromou osobu, nebo dar konkrétního
společenství, což byly zpravidla sbírky, nebo v případě KS Jirkov a KS Krupka platby
trvalým příkazem:
celková výše
Z tabulky je patrné, že celková výše
dárce
sbor
daru
darů je 143 087,- Kč. Tomu odpovídá
dar
sboru
Cb
Litvínov
24
545 Kč
průměrná hodnota necelých 12 000,- Kč
osoba
Cb
Litvínov
24
000 Kč
měsíčně.
dar
sboru
Barnsley
18
000 Kč
Jde o platby, které byly poukázány
Cb Karlovy
osoba
10 000 Kč
převodem, nebo uloženy na účet v hotovosti.
Vary
Další tabulka ukazuje nárůst financí
dar sboru
KS Jirkov
7 200 Kč
došlých od pravidelných dárců na konto
osoba
KS Česká Lípa
6 000 Kč
Isacharu v průběhu roku. Je zde vidět, že
osoba
Cb Litvínov
6 000 Kč
v průběhu roku byl nárůst došlých peněz více
jiné sbory a
osoba
5 000 Kč
zdroje
méně rovnoměrný, tzn. že v průběhu roku
osoba
KS Krupka
4 800 Kč
nedošlo k výraznějšímu nárůstu, ani úbytku
osoba
Cb
Litvínov
4 700 Kč
výše darů od pravidelných dárců:
dar sboru
osoba
osoba
osoba
osoba
osoba
osoba

140 000 Kč
120 000 Kč
100 000 Kč
80 000 Kč
60 000 Kč
40 000 Kč
20 000 Kč
0 Kč

osoba
1.1.
28.1.
27.2.
2.4.
10.5.
10.6.
14.7.
13.8.
13.9.
12.10.
10.11.
2.12.
27.12.

osoba
osoba
osoba
osoba
osoba
dar sboru
osoba
osoba
osoba
osoba
osoba
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KS Krupka
Cb Litvínov
Cb Litvínov
KS Děčín
KS Děčín
Cb Litvínov
Cb Litvínov
Cb Karlovy
Vary
KS Děčín
KS Krupka
KS Krupka
Cb Most
Cb Most
Cb Bílina
Cb Litvínov
KS Děčín
Cb Litvínov
Cb Most
KS Krupka

4 316 Kč
3 600 Kč
3 047 Kč
2 400 Kč
2 400 Kč
2 400 Kč
2 400 Kč
2 400 Kč
1 500 Kč
1 300 Kč
1 200 Kč
1 050 Kč
1 000 Kč
730 Kč
700 Kč
650 Kč
650 Kč
600 Kč
500 Kč
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Poměr výše darů z jednotlivých sborů:
Pokud bychom uvažovali pouze příjmy od členů církví zúčastněných v práci Isacharu
(což je většina darů) vypadá rozdělení následovně:
sbor
Cb Litvínov
Cb Karlovy Vary
KS Krupka
KS Jirkov
KS Děčín
KS Česká Lípa
Cb Most
Cb Bílina
celkem

Celkový dar ze sboru
72 041 Kč
12 400 Kč
12 116 Kč
7 200 Kč
6 950 Kč
6 000 Kč
2 650 Kč
730 Kč
120 087 Kč

60%
10%
10%
6%
6%
5%
2%
1%

Celkový dar ze sboru

Vyjádřeno grafem:

Cb Litvínov

Sponzorských darů si velice
vážíme a jsou pro naši práci
velikým povzbuzením. Proto každý
dárce dostal dvakrát v průběhu
roku tzv. „report“ – informační
bulletin popisující a shrnující dění
v Isacharu.

Cb Karlovy Vary
KS Krupka
KS Jirkov
KS Děčín
KS Česká Lípa
Cb Most
Cb Bílina

Závěr:
Výhled na další rok ukazuje na změny v placených pracovnících. Na jednu stranu je
již jasné, že Jiří Bauer nebude finančně podporován z Isacharu. To je dobrá zpráva. Našel se
tak finanční zdroj, kterým bude jeho sbor. Na druhé straně ale stále očekávám růst
pracovníků. Asi klíčovým momentem bude další zaměstnanecký poměr s Věrou Pohořalou.
Co se práce týče, bude důležité, zda se v příštím roce podaří vytvořit širší tým
vedoucích. Připravují se konkrétní kroky.
Na proběhlé konferenci se ukázala silným momentem přítomnost kazatelů. Současně
se ukazuje nutnost dalšího dělení akcí na dorostenecký věk a mládež. Přemýšlí se o rozdělení
konference pro další rok.
Osobně věřím, že s Boží pomocí a požehnáním se myšlenka regionální spolupráce
bude dále rozvíjet.

Přílohou této výroční zprávy je výroční revizní zpráva.
Zpráva je dostupná ke stažení na stránkách www.isachar.zde.cz
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Výroční revizní zpráva OS Isachar
V Jirkově 11.února 2005

Přítomni :
Ing. Miloš Kubelka – revizor
Mgr. Jaroslav Šmahel – ředitel sdružení
Ivana Šmahelová – ekonomka sdružení

Předložené doklady :








peněžní deník a pokladní deník, účetní doklady
výpisy z BÚ, kniha vydaných faktur
pracovní smlouvy a mzdové listy
dokumenty sdružení
přehledy dárců
přehledy hospodaření za jednotlivé akce
celkové přehledy hospodaření

Hospodaření :
Přehled hospodaření sdružení je zpracován přehledně a věcně. Příspěvky sponzorů jsou
využívány účelně a bez zbytečných vedlejších nákladů. Veškeré dary jsou evidovány se jménem
dárce.
Při zběžné namátkové kontrole nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti v pokladně ani na
účtu. Koncové součty souhlasí s účetními výkazy.

Účetnictví :
Účetnictví je vedeno svědomitě. Všechny níže uvedené připomínky byly přijaty a slíbena
náprava do 30.6.2005. Byly zaznamenány tyto připomínky :





vytisknout peněžní a pokladní deník (dodán zpracovaný na disketě)
vytisknout knihu přijatých faktur (prázdnou)
odevzdat Evidenční list důchodového fondu za V.Pohořalou (do konce dubna 2005)
doplnit rozhodnutí o proplacení PC P.Pabiánovi, jakožto zařízení související s jeho činností
pro OS Isachar
 nalepit příjmové a výdajové pokladní doklady (připevněny sponkou)
 rozdělit jednotlivé nákladové položky v pokladně na samostatné účetní doklady
 zjistit si povinnost podávat daňové přiznání k dani darovací na FÚ

Práce představenstva :
Byly zkontrolovány zápisy z představenstva v počtu 3 kusů. Zápisy jsou v pořádku.
Navrhuji pořizovat zápisy i z pracovních schůzek, kde se o ničem nehlasuje.
Chybí zápis z valné hromady za rok 2004.

Další náměty :
Navrhuji další financování Isacharu řešit také pomocí většího množství DOTAČNÍCH
projektů. Vzhledem k vysoké vytíženosti představenstva a zaměstnanců by bylo dobré požádat
externí osobu o vyhledávání a zpracování projektů v souladu s programovou náplní sdružení.
zpracoval : Ing. Miloš Kubelka – revizor sdružení
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