Zpráva o hospodaření ke dni 31.12.2017
Název:
Sídlo:
IČ:

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

Příjmy: celkem 169 063,- Kč
-příspěvky 35 650,- nájmy
83 501,-startovné
17 160,-dary
10 100,-dotace
3 000,-občerstvení 19 652,Výdaje : celkem 166 519 ,- Kč
- přeposlané členské příspěvky AVZO Kutná Hora
6 950,- Kč
-kamna 23 789,-mzdy
15 000,- občerstvení nákup zboží
16 474,-energie
13 560,- ceny závody 4 591,- pro mladé střelce 10 000,- režijní výdaje – nátěr budov , kancelářské a čistící potřeby,
drobné opravy, benzín, nájem pozemků střelnice a Rejchartice
nátěry budov, nákup nábojů a terčového materiálu atd.
76155,-

V roce 2017 došlo k výměně peněžního ústavu , kde byl
spravován běžný účet, GE Money bank vystřídala FIO banka, kde
je účet veden bez poplatků.
Z výše uvedených darů v částce 11 100,- Kč byly v roce 2017
nakoupeny chrániče sluchu a deky, občerstvení a drobné dárky
k ukončení sezóny našich mladých střelců.
Od KRKOLU jsme získaly dotaci ve výši 3 000,- Kč na pořádání
Ligy mládeže, tato dotace byla proinvestována za ceny k výše
zmiňované soutěži.
Od hlavního spolku AVZO Kutná Hora jsme získali dotaci ve výši
8 000,- Kč tato byla použita na částečnou úhradu mezd našich
trenérů a na nákup nábojů. Tato dotace byla vyplacena vyplacena
až v 2/2018
Největším jednorázovým výdajem roku 2017 byl nákup nových
kamen do klubovny v částce 23 789,- Kč
Celkové hodnocení:
Spolek hospodařil v roce 2017 se ziskem 10 703,- Kč.
Kdy v daňovém přiznání nebyly uplatněny odpisy majetku ve výši
83 897,- Kč, neboť by spolek skončil ve ztrátě.
Daňové přiznání bude podáno v řádném termínu do 31.3.2018
ve výši 0,- Kč neboť bude uplatněna daňová úleva pro neziskové
organizace.
Přehled o majetku a závazcích bude řádně zveřejněn u
Rejstříkového soudu Praha, kde je spolek registrován.
Zpracovala: Lenka Janderková hospodář spolku
V Šumperku dne 1.3.2018

