REKAPITULACE ČINNOSTI 2016

HODNOCENÍ A REKAPITULACE
ČINNOSTI

Vážení zakládající členové,
s potěšením konstatuji, že jsme v loňském roce podnikli další pozitivní kroky k naplnění
dlouhodobé vize ICIA. Aktivity realizované v roce 2016 odpovídají účelu, pro který byla
ICIA založena a hodnotím je jednoznačně̌ kladně. Děkuji Vám za čas a energii, které
rozvoji myšlenky intelektuálního kapitálu věnujete.
Rád bych se zmínil o událostech v roce 2016, které byly, vzhledem k potenciálu ovlivnit
pozitivně naši současnost i budoucnost, pro ICIA nejdůležitější.
Jedním z klíčových zjištění roku 2016 je skutečnost, že idea intelektuálního kapitálu
(sweat equity) jako nové měny, je přijímána velmi pozitivně. Zúčastnili jsme se několika
setkání, prezentací a diskuzních fór, kde se naše předpoklady potvrdily a úspěšně jsme
prošli prvním ostrým testem. Za zmínku stojí např. diskuze na téma Investice 2.0 pořádané
MKTI anebo spolupráce s vysokými školami, např. VŠE (program xPORT).
Druhou významnou událostí v loňském roce bylo přijetí výkonné ředitelky se silným
mandátem. Paní Alica Szabó nás oslovila především svým strukturovaným racionálním
uvažováním a za krátkou dobu své působnosti potvrdila, že její zodpovědný a profesionální přístup bude mít zásadní dopad na stabilní rozvoj ICIA v dalších letech.
Zaměření se na eventy a konference a následný PR zásah reflektuje marketingovou
strategii ICIA. Vzhledem k tomu, že klíčovým kanálem pro předávání myšlenky intelektuální investice je digitální online komunikace a sociální média, úspěšně jsme dokončili
přípravu webové prezentace, jejíž součástí je také blog.
V roce 2016 se nám podařilo stabilizovat ICIA jak personálně, tak i organizačně. Svoji
práci už v letošním roce odstartoval tým, který vyhodnocuje příchozí projekty. Do roku
2017 přinášíme nový cíl v podobě nastavení optimálního business modelu tak, abychom
byli schopni prostřednictvím nabídky produktů a služeb, souvisejících s tématem intelektuálního kapitálu, pokrýt zásadní část výdajů ICIA. Zároveň se budeme koncentrovat na
udržování a rozvoj již započatých a nových partnerství.
Dosavadní snahy o nastavení nových principů investování přináší viditelné výsledky.
Ukazuje se, že jdeme správným směrem. Jsem proto přesvědčen, že i v nadcházejícím
roce dokážeme vybudovat a monetizovat naši pozici na trhu. Cílem je mít zodpovědnou,
samofinancovatelnou a finančně udržitelnou organizaci.

Robert Janča

předseda

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ICIA, z.s.

Výsledek hospodaření
Spolku po zdanění
dosáhl v roce 2016
hodnoty

Příjaté příspěvky od
zakládajících členů a
členů činily

Náklady na nakupované / nasmlouvané
služby ve výši

46 tis. Kč

40 tis. Kč

84 tis. Kč
tvořila odměna za
práci executive
directora.

Nejsilnějším a prozatím jediným podporovatelem činnosti a projektů ICIA je
Cocoon, s.r.o., který pro nás bezúplatně zajišťoval veškeré práce a krytí finančních
nákladů spojených s přípravou webu, marketingem a prostory pro práci.
Zároveň je činnost samotných členů zcela bezúplatná a jde o stovky investovaných
hodin a velmi mnoho času stráveného ve prospěch našeho Spolku.

