ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SPOLKU V ROCE 2017
V souladu s § 38a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, vedl spolek v roce 2017 jednoduché účetnictví, které obsahuje údaje o :
1) PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH
2) MAJETKU A ZÁVAZCÍCH

VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
období: 01.01.2017 až 31.12.2017
Příjmy za zdaňovací období
Výdaje za zdaňovací období
-----------------------------------------------------------------------------Úroky
0,00 Nákup materiálu a zboží
894 298,42
Ostatní příjmy
2 355 671,00 Mzdy
16 225,00
Uzávěrková úprava příjmů
0,00 Platby pojistného
0,00
Příjmy celkem
2 355 671,00 Provozní režie
1 236 762,71
Uzávěrková úprava výdajů
0,00
Rozdíl příjmů a výdajů
208 384,87 Výdaje celkem
2 147 286,13
------------------------------------------------------------------------------

VÝKAZ O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH
období 01.01.2017 až 31.12.2017
Majetek
na začátku
na konci
----------------------------------------------------období-----------obdobíNehmotný investiční majetek
0,00
0,00
Hmotný investiční majetek
902.859,52
1 071 037,42
Zásoby
0,00
0,00
Pohledávky
0,00
0,00
Peníze a ceniny
2.377,00
2.377,00
Bankovní účty
205 214,57
165 980,93
Majetkové cenné papíry a vklady
0,00
0,00
Ostatní finanční majetek
0,00
0,00
Opravné položky k nabytému majetku (aktivní)
0,00
0,00
Závazky
na začátku
na konci
----------------------------------------------------období-----------obdobíZávazky
0,00
0,00
Rezervy
0,00
0,00
Úvěry
0,00
0,00
Opravné položky k nabytému majetku (pasivní)
0,00
0,00

Příjmy:
Na členských příspěvcích a příspěvcích na technologii, stanovených vnitřními
předpisy spolku, bylo vybráno celkem 2 355 671,- Kč.
Výdaje
1) Výdaje týkající se provozní režie v celkové výši 1 236 762,71 Kč obsahují :
- výdaje za internetové a datové služby hrazené společnosti Coprosys-LVI
s.r.o. ve výši 572 199,- Kč
- RICE NCC servisní poplatek ve výši 113 637,81

- náklady týkající se projektu OFX a NFX výši 77 057,- Kč
- nájem a pronájem ve výši 120 381,40 Kč
- výdaje za službu IPTV ve výši 119 943,- Kč
- výdaje za peering ve výši 36 300,00 Kč
- výdaje za elektřinu (ČEZ Twinsy) ve výši 35 289,- Kč
- náklady spojů (telefony) ve výši 23 882,10 Kč
- věcné břemeno optika Pavlovice ve výši 33 880,- Kč
- školení ve výši 23 290,- Kč
- zřizovací poplatek za instalaci datové okruhu 18 150,- Kč
- ostatní provozní výdaje spolku ve výši 62 753,40 Kč (cestovné, práce na
infrastruktuře, VOIP, program dětského dne, elektrická energie k AP atp.)
2) Výdaje týkající se nákupu materiálu a drobného hmotného majetku pro
potřebu spolku v celkové výši 894 298,42 Kč.
3) Na základě uzavřených dohod o provedení práce bylo v roce 2017 vyplaceno
za provedené práce na infrastruktuře sítě spolku celkem 14 875,- Kč a odvedena
srážková daň ve výši 1 350,- Kč, tedy celkové náklady na mzdy činily 16 225,- Kč.
V roce 2017 byl pořízen hmotný majetek ve výši 168 177,90 Kč. Jednalo se o server
DELL se vstupní cenou 84 700 Kč a svářečku optických kabelů se vstupní cenou
83 477,90 Kč. Nákup byl financován jednorázově.
Spolek neuplatnil v roce 2017 daňové odpisy tohoto majetku jako výdaj na
dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.
Rekapitulace sloupců peněžního deníku :
SOUČTY SLOUPCŮ PENĚŽNÍHO DENÍKU
----peníze v hotovosti------------------|----příjmy zahrnované do základu daně---|----ostatní platby bez vlivu na zisk------|
| H převod
2.377,00 | 09 prodej zboží
0,00 | 17 příjmy zdaněné u zdroje
0,00 |
| 01 příjem
0,00 | 10 úroky
0,00 | 18 příjem DPH
0,00 |
| 02 výdaj
0,00 | 11 ostatní příjmy
2 355 671,00 | 19 úvěry,dotace,půjčky
0,00 |
|
hotovost celkem......
2.377,00 | 11 uzávěrkové příjmy
0,00 | 20 peněžní vklad vlastníka
0,00 |
|----peníze na bankovních účtech---------|
| 21 ostatní příjmy
0,00 |
| B převod
205 214,57 |----výdaje na zajištění příjmu----------|
příjmy celkem..........
0,00 |
| 03 příjem
2.355.671,00 | 12 nákup materiálu
894.298,42 |
|
| 04 výdaj
2 394 904,64 | 13 nákup zboží
0,00 | 22 nákup majetku,investice
168.177,90 |
|
banka celkem.........
165.980,93 | 14 mzdy zaměstnanců
16.225,00 | 23 čerpání zákonné rezervy
0,00 |
|----ceniny------------------------------| 15 zdrav.a soc.pojistné
0,00 | 24 platba daně z příjmů
0,00 |
| C převod
0,00 | 16 provozní režie
1.236.762,71 | 25 platba DPH
0,00 |
| 05 příjem
0,00 | 16 uzávěrkové výdaje
0,00 | 26 osobní spotřeba
0,00 |
| 06 výdaj
0,00 |
| 27 peněžní dary,splátky
0,00 |
|
ceniny celkem........
0,00 |
| 28 ostatní výdaje
79.440,61 |
|----platby s vlivem na zisk-------------|----průběžné položky--------------------|
výdaje celkem..........
247.618,51 |
| 07 příjmy celkem
2.355.671,00 | 29 příjem
0,00 |
|
| 08 výdaje celkem
2.147.286,13 | 30 výdaj
0,00 |
|
|
základ daně..........
208.384,87 |
rozdíl...............
0,00 |
ostatní platby celkem.. - 247.618,51 |
|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|

