Zpráva o hospodaření ke dni 31.12.2018
Název:
Sídlo:
IČ:

AVZO TSČ ČR,p.s. Šumperk -Temenice
Pod Senovou 66 Šumperk 78701
68318405

Přehled příjmů a výdajů 2018:
Příjmy: celkem
z toho:
-příspěvky
- nájmy
-startovné
-dary
-dotace
-občerstvení
- prodej majetku
- půjčka

334 000,- Kč
43 000,- Kč
70 000,- Kč
19 000,- Kč
42 000,- Kč
62 000 ,- Kč
16 000,- Kč
37 000,- Kč
45 000,- Kč

Výdaje celkem 267 000,- Kč
z toho:
- přeposlané členské příspěvky AVZO Kutná Hora
6 800,- Kč
-mzdy
10 000,- Kč
- občerstvení nákup zboží
13 000,- Kč
- plot ½
69 800,- Kč
- záznamové zařízení
68 800
- režijní výdaje – kancelářské a čistící potřeby,
drobné opravy, benzín, nájem pozemků střelnice a Rejchartice
nákup nábojů a terčového materiálu, cen na soutěže atd.
98 600,- Kč-

V roce 2018 se uskutečnily 2 velké investiční akce:
1. Vybudování ½ oplocení kolem střelnice v částce 69 868,- Kč,
Investici podpořil člen spolku bezúročnou půjčkou ve výši
45 000,- Kč, poté dárci ve výši 10 000,- Kč, zbylou část investice
zaplatil spolek z daňové úspory roku 2017 ve výši 14 868,- Kč.
2. Podařilo se koupit záznamové zařízení, bez kterého se neobejde
naše nejznámější soutěž Liga mládeže.
Na toto zařízení přispělo město Šumperk dotací ve výši 40 000,Kč, poté dárci částkou 20 621,- Kč, zbylou část investice
uhradil spolek částkou 8 269,- Kč.
Podařilo se též získat dotaci opět od města Šumperk na běžné
provozní náklady ve výši 14 000,- Kč. Tato dotace byla
proinvestována v plné výši na nákup diabolek a terčového
materiálu pro mládež.
Z darů od dárců zůstává k proinvestování dar ve výši 10 500,- Kč
účelově určen na nákup nové vzduchové zbraně.
Půjčka od člena spolku je bezúročná, doba splatnosti 3 roky,
každý rok je určena splátka ve výši 15 000,- Kč.
Daňová úspora za rok 2017 ve výši 15 600, byla proinvestována v
roce 2018 následovně: 14 868,- Kč proinvestováno na oplocení
areálu, 1632,- Kč na nákup briket
Celkové hodnocení 2018:
Rozdíl příjmů a výdajů ke zdanění je 67 000,- Kč, bude opět
využita možnost daňové úspory pro neziskové organizace, spolek
tedy nebude platit daň z příjmu právnických osob.
Daňová úspora 2018 ve výši 12 730,- Kč musí být proinvestována
v roce 2019.

Spolek v roce 2018 hospodařil po odečtení celkových příjmů a
výdajů se ziskem 29 000,- Kč.
Daňové přiznání bude podáno v řádném termínu do 31.3.2019
ve výši 0,- Kč .
Přehled o majetku a závazcích bude řádně zveřejněn u
Rejstříkového soudu Praha, kde je spolek registrován.
Zpracovala: Lenka Janderková hospodář spolku
V Šumperku dne 1.2.2019

