Zpráva Dozorčí rady spolku IFMA CZ
k jednání valné hromady

Dozorčí rada, která podává tuto zprávu, byla schválena na valné hromadě asociace IFMA CZ
konané v roce 2015. Po schválení představenstvem IFMA CZ dozorčí rada tedy pracovala ve
složení Ing. Jiří Knap - předseda, Ing. Roman Balogh – člen a Ing. Bohuslav Kyjánek - člen.
30.11.2016 Ing. Bohuslav Kyjánek na svou funkci abdikoval z pracovních důvodů. Zbývající
členové DR se rozhodli nikoho nekooptovat a zbývajícího člena nechat dovolit na řádné valné
hromadě spolku v dubnu 2017.
Činnost dozorčí rady se soustředila na plnění své funkce ve smyslu občanského zákoníku a
stanov spolku IFMA CZ.
DR byla řádně průběžně informována. Některých jednání
Představenstva se účastnili členové DR, takže DR se mohla dostatečně věnovat své kontrolní
činnosti v oblasti běžných aktivit a hospodaření spolku.
•

Kontrola roční účetní závěrky a výsledky hospodaření IFMA CZ za rok 2016
•

Ke kontrole byly předloženy všechny relevantní účetní doklady, tj. rozvaha, výsledovka,
hlavní kniha, přiznání k dani z příjmů ad.

•

Hospodaření spolku skončilo v roce 2016 ve ztrátě ve výši -156 tisíc Kč po zdanění.

•

V účetní závěrce se bohužel objevuje stejný problém jako v roce 2015, velká část nákladů
na činnost sdružení je daňově neuznatelných, díky tomu podléhá dani z příjmu základ
daně 67.000 Kč.

•

I přes účetní ztrátu je tedy spolek zatížen daní z příjmu ve výši 12 tis. Kč.

•

Ztráta v hospodaření našeho spolku vznikla dle názoru dozorčí rady zčásti nedodržením
vyrovnaného rozpočtu na TFM 2016, kdy výnosy byly nenaplněny o 150 tis. Kč a oproti
tomu byly sníženy i náklady.

•

Dalším významným problémem je nedodržení plánovaného výběru členských příspěvků
o 120 tis. Kč oproti plánu. Tím došlo k propadu plánovaných příjmů spolku, což byl další
faktor, který ovlivnil hospodářský výsledek.

•

Současně upozorňujeme, že nebyly převedeny do USA podíly příspěvků členů IFMA CZ, a
to ve výši 155 tis. Kč

Obecně lze konstatovat, že vedení účetnictví je vedeno přehledně, úplně a správně.
Doporučení dozorčí rady v oblasti financování
•

DR doporučuje přehodnotit nákladovou stránku spolku s ohledem na reálné možnosti
příjmů z členských příspěvků – v současné době příjmy z členských příspěvků
nepokrývají ani reálný provoz spolku.

•

DR doporučuje vyhodnocovat příjmy z členských příspěvků kvartálně, k čemuž v r. 2017
bude zpracován i výhled do konce roku. Tyto informace obdrží představenstvo i dozorčí
rada k posouzení.

•

•

DR doporučuje pro r. 2017 trvat na kladném rozpočtu TFM i za cenu snížení komfortu
průběhu TFM a trvat na jejím dodržení i v průběhu samotné akce, resp. akci provést
v kladným výnosem pro snížení ztrát minulých období.

•

rozpočet na TFM vypracuje představenstvo a schválí představenstvo a dozorčí rada na
společném jednání v termínu do 30. září 2017

•

na konci října provede představenstvo a dozorčí rada kontrolu přípravy TFM po stránce
finanční

Kontrolní činnost

Členové DR byli v průběhu roku průběžně pravidelně informováni formou zasílání zápisů
z jednání Představenstva a dalších zpráv o aktivitách asociace, a tak měli možnost se relativně
podrobně seznamovat s přípravou, zajišťováním a výsledky jednotlivých činností spolku.
DR oceňuje obětavý přístup představenstva k zajištění chodu asociace a využívá této příležitosti
k poděkování všem členům představenstva za čas i úsilí, které věnovali chodu asociace.
DR samozřejmě předpokládá, že budoucí představenstvo přihlédne i k jejím doporučením.

•

Doporučení DR členům Spolku pro jednání valné hromady:

Na základě výše uvedených skutečností DR doporučuje členům VH Spolku při jejím
jednání:
•

schválit účetní závěrku za r. 2016,

•

uložit Představenstvu Spolku optimalizovat rozpočet chodu asociace s cílem
zajistit pro rok 2017 kladný hospodářský výsledek, a to formou vyrovnaného
rozpočtu řízeného dle bilance ve vztahu k příjmům a nákladům, především na TFM

•

Uložit představenstvu předkládat DR kvartální výsledky hospodaření po uzávěrce
daného období

•

Zaměřit se na získání nových členů a partnerů spolku

•

Dokončit proces zajištění nových stanov IFMA CZ

Za Dozorčí radu, Ing. Jiří Knap, předseda DR
V Praze dne 11. 4. 2017

