ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SPOLKU V ROCE 2018
V souladu s § 38a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vedl
spolek v roce 2018 jednoduché účetnictví, které obsahuje údaje o :
1) PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH
2) MAJETKU A ZÁVAZCÍCH

VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
období: 01.01.2018 až 31.12.2018
Příjmy za zdaňovací období
Výdaje za zdaňovací období
-----------------------------------------------------------------------------Úroky
0,00 Nákup materiálu a zboží
783 082,40
Ostatní příjmy
2 309 750,00 Mzdy
1 275,00
Uzávěrková úprava příjmů
0,00 Platby pojistného
0,00
Příjmy celkem
2 309 750,00 Provozní režie
1 306 519,26
Uzávěrková úprava výdajů
0,00
Rozdíl příjmů a výdajů
218 873,34 Výdaje celkem
2 090 876,66
------------------------------------------------------------------------------

VÝKAZ O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH
období 01.01.2018 až 31.12.2018
Majetek
na začátku
na konci
----------------------------------------------------období-----------obdobíNehmotný investiční majetek
0,00
0,00
Hmotný investiční majetek
1 071 037,42
1 188 302,42
Zásoby
0,00
0,00
Pohledávky
0,00
0,00
Peníze a ceniny
2.377,00
2.377,00
Bankovní účty
165 980,93
162 431,07
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 2 309 750,- Kč, tzn., že oproti roku 2017 došlo ke snížení o 45 921,- Kč.
Výdaje
1) Výdaje týkající se provozní režie v celkové výši 1 306 519,26 Kč obsahují :
- výdaje za internetové a datové služby hrazené společnosti Coprosys-LVI s.r.o. ve výši
591 957,- Kč
- výdaje za službu IPTV ve výši 129 475,- Kč
- nájemné (Františkov, prostory pro umístění antén) ve výši 119 328,40 Kč

- narovnání se společností Vodafone ve výši 70 643,- Kč
- technická podpora (Zahuranec) ve výši 52 583,- Kč
- náklady týkající se projektu OFX ve výši 49 076,- Kč
- výdaje za elektrickou energii ve výši 48 119,- Kč
- náklady spojů (Vodafone) ve výši 33 832,36 Kč
- výdaje za peering ve výši 36 300,- Kč
- servisní poplatek RICE NCC ve výši 32 662,64 Kč
- výdaje za ingeniering ve výši 31 460,- Kč
- výdaje týkající se projektové dokumentace ve výši 26 620,- Kč
- port 1Gb ve výši 29 040,- Kč
- ostatní provozní výdaje spolku ve výši 55 422,86 Kč (cestovné, práce na infrastruktuře, VOIP,
školení atp.)
2) Výdaje týkající se nákupu materiálu a drobného hmotného majetku pro
v celkové výši 783 082,40 Kč, tedy snížení o 111 216,- Kč oproti roku 2017.

potřebu

spolku

V roce 2018 byl pořízen hmotný majetek ve výši 117 265,- Kč. Jednalo se o dva 80 GHz spoje
se vstupní cenou 117 265 Kč. Nákup byl financován jednorázově.
Spolek neuplatnil v roce 2018 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
2 309 750,00 | 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
165 980,93 |----výdaje na zajištění příjmu----------|
příjmy celkem..........
0,00 |
| 03 příjem
2.309.750,00 | 12 nákup materiálu
783.082,40 |
|
| 04 výdaj
2 313 299,86 | 13 nákup zboží
0,00 | 22 nákup majetku,investice
117.265,90 |
|
banka celkem.........
162.431,07 | 14 mzdy zaměstnanců
1.275,00 | 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
1.306.519,26 | 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
105.158,20 |
|----platby s vlivem na zisk-------------|----průběžné položky--------------------|
výdaje celkem..........
222.423,20 |
| 07 příjmy celkem
2.309.750,00 | 29 příjem
0,00 |
|
| 08 výdaje celkem
2.090.876,66 | 30 výdaj
0,00 |
|
|
základ daně..........
218.873,34 |
rozdíl...............
0,00 |
ostatní platby celkem.. - 222.423,20 |
|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|

