Zápis ze schůzky EK ze dne 1.3.2013
Místo konání: Praha
Přítomní členové EK: ing. Šturma, Dr. Gruncl, Kučera, ing. Dvorský
Omluven: ing.Jiránek
Hosté: RNDr. Švamberk, př.Dlab, Mgr. Machová, J.Prchlíková
Program:
1) Vyjasnění daňové situace týkající se části dotace na administraci dotace l D
2) Vyjasnění daňových dopadů IMYB
3) Předání doplňujících požadavků EK k ověření roční účetní závěrky (RÚZ)
4) Rozdělení členů EK do skupin
5) Provedení mimořádné inventarizace pokladny
6) Ověření dohod o provedení práce
7) Ověření stavu prací na roční účetní závěrce ČSV
EK vznesla doplňující informace a podkladové materiály na sekretariát nutné k ověření roční
účetní závěrky za rok 2012.
Na základě ověření předložených podkladů k RÚZ EK doporučuje PRV a sekretariátu ČSV
o.s. následující:
1) Pro zasedání dne 23.-24.3 2013 doplnit tabulku PLNĚNÍ ROZPOČTU ČSV o.s. za
rok 2012 o sloupec původní plán r. 2012.
2) Dopracovat a dokončit závěrečné práce na RÚZ 2012 především v oblasti
rozvahových a výsledkových účtů a inventarizací.
3) Projednat se ZO, které doposud neprovedly odvod do SF ČSV.
4) Zajistit darovací smlouvu s Rakouským včelařským svazem (IMYB)
5) Proúčtovat dotaci na zajištění administrace 1D obdobným způsobem jako dotace 1D.
6) Nájemné vůči firmám, které jsou plátci DPH, neosvobozovat od DPH, viz §56 zákona
od DPH 235/2004Sb, ve znění pozdějších předpisů (přesný postup sdělí ing. Šturma –
e-mailem pí. Prchlíkové).
7) Chybně vystavené doklady „přefakturace“ z minulých let opravit a podat dodatečná
daňová přiznání (přesný postup sdělí ing. Šturma – e-mailem pí. Prchlíkové).
8) Předložit EK a do PRV tabulku a „vyúčtování“ o přehledu vyúčtování slevy podle §20
odst. 7 zákona o dani z příjmů ve výši 30% slevy na dani z předchozích let.
9) Zajistit podání řádného přiznání darovací daně (IMYB).
10) Zajistit vypracování dohod o provedení práce, chybějících u některých výplat
zkontrolovaného období 12/2012..
Návrh na usnesení pro PRV:
Vzhledem ke stavu prací na RÚZ a daňovém přiznání roku 2012 doporučuje EK PRV a RV
schválit RÚZ roku 2012 s v ý h r a d o u.
Zapsal:
L.Dvorský

