Zpráva dozorčí rady
Asociace pro osobní asistenci o.s.

Podle čl. IX odst. 7 stanov asociace provedla dozorčí rada kontrolu účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2008. Kontrola byla prováděna na dálku pomocí prostředků elektronické komunikace, podklady ke kontrole byly předloženy v elektronické podobě.
Ke kontrole byla předložena výroční zpráva, daňové přiznání, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce, kopie bankovních výpisů, kniha přijatých faktur, kniha vydaných faktur, přehled mzdových nákladů, pokladní deník, účetní deník a zpráva auditora k projektu „Učme se a učme“.
Dozorčí rada předložené doklady přezkoumala a dospěla k následujícím závěrům:
	Asociace v roce 2008 realizovala projekt CZ.04.3.07/2.1.01.4/4020 „Učme se a učme“, financovaný z dotace Magistrátu hl. m. Prahy. K vyúčtování projektu byl proveden audit společností BT Audit, s.r.o., auditor konstatoval, že hospodaření s dotací bylo v souladu s rozhodnutím o dotaci a smlouvou s Magistrátem hl. m. Prahy.
	Hospodářský výsledek uvedený v účetní závěrce a v daňovém přiznání odpovídá předloženým dokladům.
	Hospodaření vykázalo zisk ve výši 294 086 Kč. Na tento zisk byl uplatněn odpočet od základu daně podle § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů ve výši 294 000 Kč. 
	Tento odpočet bude nutné v následujících 3 letech proúčtovat na náklady související s předmětem činnosti asociace a tedy navýšit daňový hospodářský výsledek o tuto úhrnnou částku. 
	Dozorčí rada doporučuje v případě kladného hospodářského výsledku v dalších letech využít slevu na dani podle § 35 odst. 1 zákona o daních z příjmů.
	Bylo zjištěno, že kniha vydaných faktur neobsahuje úplnou evidenci všech vydaných faktur. Byly nalezeny dvě vydané faktury na členský příspěvek, které nejsou v evidenci a jsou mimo číselnou řadu. Tato chyba nemá vliv na hospodářský výsledek, protože příjmy za tyto faktury byly zaúčtovány do výnosů.
Dozorčí rada doporučuje sjednotit systém vydávání faktur:
	Faktury vydávat jen účetní, přímo z účetního software.

V případě, že bude i dále vydávat faktury také někdo jiný, každou takovou fakturu zapsat do samostatné evidence a jeden výtisk neprodleně doručit účetní.
Sjednotit postup vydávání faktur na členské příspěvky: automaticky vydávat faktury na členské příspěvky právnickým osobám tak, aby ke každé přijaté platbě členského příspěvku od právnické osoby vždy byla zaúčtována faktura (pohledávka).
	Dozorčí rada upozorňuje, že příloha k účetní závěrce musí obsahovat všechny informace podle § 30 vyhl. č. 504/2002 Sb.
	Kromě výše uvedeného nemá dozorčí rada k účetní závěrce žádné výhrady.
Pro ověření správnosti a úplnosti účetnictví se jeví účelné provést fyzickou kontrolu účetních dokladů a písemností v sídle asociace, resp. účetní firmy. Tomu zatím brání vzdálenost a pracovní vytíženost jednotlivých členů dozorčí rady.
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