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~ráva revizní komise SCOO za rok 2011

Vážené dámy a vážení pánové,

před tím, než Vás seznámím s výsledky hospodaření, dovolte abych zhodnotil
plnění usnesení z poslední valné hromady, konané dne 25. února 2011:
- představenstvu zpracovat kampaň 100% kvalita
- zahájit jednání k úpravě živnostenského zákona ve smyslu zajištění jednoho
kvalifikovaného optika na jednu provozovnu oční optiky.

Obě usnesení jsou rozpracována a intenzivně se pracuje na jejich realizaci.

Revizní komise pracovala průběžně během uplynulého roku, výsledky své
činnosti probírala jak na 9 pravidelných zasedáních, tak na jednom mimořádném.

Hospodaření Společenstva doporučujeme schválit z těchto důvodů:

a) skutečné výdaje a příjmy byly v souladu se schváleným rozpočtem a byly
odsouhlaseny odpovědnými pracovníky,

b) všechny účetní případy a účetní zápisy jsou řádně doloženy,
c) byl odsouhlasen vykazovaný stav majetků a závazků Společenstva inventurou ke
dni 31.12.2011 a nebyly shledány žádné inventurní rozdíly

d) všechny účetní případy splňovaly povinnosti, vyplývající z příslušných zákonů
(zákon o účetnictví, zákon o daních z příjmů, zákon o dani z přidané hodnoty)

Hospodaření Společenstva lze stručně shrnout do těchto základních údajů:

Příjmy
a) Celkové příjmy činily téměř 2,9 mil. Kč, oproti roku 2010 pokles o 500 tisíc Kč
a to z důvodu poklesu příjmů z provizí výstavy OPTA o 310 tisíc Kč, za
Optometrii došlo k poklesu o 155 tisíc Kč a došlo také k mírnému poklesu
ostatních příjmů.

b) Hlavními zdroji příjmů byiy:
- výstava OPTA - 730 tisíc Kč (v roce 2010 to bylo 1,04 mil. Kč)
- kongres Optometrie - 1,265 mil. Kč (v roce 2010 to bylo 1,42 mil. Kč)
- členské příspěvky - 632 tisíc Kč (v roce 2010 to bylo 700 tisíc Kč).

c) Ostatní příjmy činily 165 tisíc Kč.



Výdaje:
a) Celkové výdaje činily 2,58 mil. Kč, oproti roku 2010 pokles o 220 tisíc Kč.
b) Z toho výdaje na hlavní činnost činily 709 tisíc Kč a hospodářskou činnost
1,872 mil. Kč.

c) Docílili jsme tak zisk před zdaněním ve výši 280 tisíc Kč (vloni 555 tisíc Kč)
d) V roce 2011 nám v poměrně složitém zdaňování neziskových organizací vznikla
povinnost k dani z příjmů ve výši 6 tisíc Kč, takže čistý zisk činil 274 tisíc Kč.

e) Z ostatních daní jsem odvedli do státní pokladny 90 tisíc Kč na daň z přidané
hodnoty a 17 tisíc Kč na dani ze závislé činnost (známé spíš jako daň ze mzdy).

Vážené dámy a vážení pánové,

poté, co jsem Vás seznámil s výsledkem hospodaření za rok 2011, dovolte,
abych Vám předložil návrh rozpočtu na rok 2012:

a) na členských příspěvcích vybereme 600 tisíc Kč ( o 32 tisíc Kč méně)
b) příjmy z OPTA 2012 budou 750 tisíc Kč na úrovni roku 2011
c) příjmy z Kongresu budou 1,25 mil. Kč na úrovni roku 2011
d) z OPTA a Kongresů očekáváme tak zisk 900 tisíc KČ
e) za školení, vydávání osvědčení a inzerci v našich časopisech očekáváme 157
tisíc Kč

f) ostatní příjmy (např. úroky) očekáváme ve výši 3 tisíc Kč.

Celkové příjmy by tak měly činit 2,76 mil. Kč.

Ve výdajové části rozpočtu musíme pokračovat v trendu snižování fixních nákladů,
celkové výdaje v roce 2012 by měly činit 2,36 mil. Kč, z toho:

- 40 tisíc kancelářské potřeby,
- 50 tisíc náklady časopisů (balné, poštovné, distribuce)
- 15 tisíc drobné opravy zařízení
- 40 tisíc cestovné tuzemské i zahraniční
- 510 tisíc externí spolupráce
- 210 tisíc nájemné a služby související s nájemným
- 40 tisíc telefony a internet
- 5 tisíc poštovné
- 120 tisíc osobní náklady (dohody o provedení práce)
- 350 tisíc náklady OPTA 201 t
- 750 tisíc náklady Kongresů (pronájmy, ubytování, společenské akce,
materiálové a technologické zabezpečení, atp.)

- 80 tisíc finanční náklady (pojištění, bankovní výlohy, kursové ztráty)
- 150 tisíc ostatní náklady (účetní a daňové služby, ostatní služby pro SČOO).



Celkové hospodaření Společenstva by tak mělo skončit v roce 2012 se ziskem ve
výši 400 tisíc Kč.

Děkuji Vám za pozornost.
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