ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
za rok 2015

Účetní jednotka:
Za sebevědomé Tišnovsko, z.s.
Sídlo:
Majorova 1709, 66601 Tišnov, od roku 2016 Mánesova 706, 66603 Tišnov
IČ:
26635160
Právní forma účetní jednotky: spolek
Základním účelem spolku je zejména:
a)chránit přírodu, krajinu a další složky životního prostředí Tišnovska, což je hlavním posláním spolku;
b)usilovat o ochranu a obnovu kulturních památek Tišnovska;
c)podporovat ochranu a obnovu urbanistických a architektonických hodnot Tišnovska;
d)prosazovat principy trvale udržitelného života ve městě Tišnově včetně přilehlého okolí;
e)usilovat o ochranu a zlepšování veřejného zdraví obyvatel Tišnovska;
f)podporovat zachování a obnovu kulturního a přírodního dědictví, jakož i rozvoj kvality životního prostoru obyvatel Tišnova a přilehlého regionu,
pakliže tento účel není pokryt v bodech a) až e);
g)podporovat aktivní účast veřejnosti ve správních a soudních řízeních týkajících se bodů a) až f);
h)podporovat místní podnikání a vznik pracovních míst v regionu, která jsou v souladu s body a) až f);
i)podporovat výchovu a vzdělávání dětí, mládeže i dospělých Tišnovska v souladu s principy trvale udržitelného života.

Vedlejšími hospodářskými činnostmi spolku jsou výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to
zejména:
a)provozování drobného prodeje, především prodeje ekologických produktů a výrobků dodržujících zásady spravedlivého obchodu (v rámci konceptu
Fair Trade apod.);
b)poskytování ekologického a dalšího poradenství;
c)jiná výdělečná činnost, jejímž účelem je podpora hlavní činnosti nebo hospodárné využití spolkového majetku v souladu s účelem spolku.
Účetní období: 1.1.2015 - 31.12.2015
Účetní jednotka je veřejně prospěšným poplatníkem dle §17a zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů.
Celá daňová úspora z roku 2014 (12 730Kč) byla využita ke krytí nákladů ztrátové nepodnikatelské hlavní činnosti Lesního rodinného klubu na
Tišnovsku.
Daňová úspora z roku 2015 ve výši 55 480Kč bude využita ke krytí nákladů ztrátové nepodnikatelské hlavní činnosti v následujících 3 letech.
.
Účetní jednotka není plátcem DPH:
ve výnosech jsou zahrnuty dotace ve výši 54 400Kč,
přijaté členské příspěvky ve výši 7 300Kč,
dary ve výši 165 800Kč,
které se nezahrnují do obratu pro účely DPH.
Dále jsou ve výnosech z hlavní činnosti za služby zahrnuty dobrovolné příspěvky na lesní rodinný klub („lesní školku“) a na příměstské tábory v celkové
výši 369 192Kč, které jsou osvobozeny podle §51h a §57odst.1g Zákona č.235/2004Sb. o DPH a rovněž se nezahrnují do obratu pro účely DPH.

Doplňující informace k tabulce Zpráva o hospodaření k 31.12.2015:
K části Závazky, ostatní pasiva:
K 31.12.2014 eviduje účetní jednotka závazky vůči členům sdružení ve výši 45 375Kč – půjčky poskytnuté k průběžnému financování
činnosti sdružení. Tato výše se k 31.12.2015 nemění.
Spolek se rozhodl využít v roce 2015 osvobození bezúplatných příjmů podle §19b odst.2b) zákona 586/1992 Sb. vždy, když je to možné.
Nevyčerpané zůstatky bezúplatných příjmů a dotací ze státního rozpočtu jsou evidovány na účtu 911 – FONDY
V roce 2015 byla akceptována žádost SFŽP o podporu na „Vybudování celoročního zázemí pro Lesní rodinný klub na Tišnovsku“. V
rámci této investiční dotace je pořizován hmotný investiční majetek – výstavba jurty. Majetek bude zařazen do užívání v roce 2016 a v roce
2016 bude dokončeno vyúčtování dotace. Přijaté prostředky ze SFŽP ve výši 535 995,40Kč jsou evidovány na fondu 911 210 a budou
vyúčtovány v roce 2016.
K části Výnosy a náklady:
Hlavní činnost spolku byla rozdělena na tři činnosti:
◦ Činnost Lesního rodinného klubu na Tišnovsku (ztrátová) - není předmětem daně z příjmů podle §18a Zákona o daních z
příjmů.
◦ Činnost Lesního rodinného klubu na Tišnovsku – organizace benefičního představení Pátá dohoda - je předmětem daně z
příjmů.
◦ Ostatní činnost spolku Za sebevědomé Tišnovsko – je předmětem daně z příjmů.

Náklady a výnosy z vedlejší činnosti - prodeje zboží Fair Trade a dalších ekologických produktů jsou uvedeny jako Hospodářská činnost.
Dále je v hospodářské činnosti uveden podnájem prostor Ekoporadny se souhlasem pronajímatele.

V roce 2015 získala účetní jednotka dotaci Města Tišnova na podporu provozních výdajů Ekoporadny Tišnovsko
ve výši 16 000Kč a
dotaci Obce Předklášteří na uměleckou výmalbu tišnovského nádražního podchodu ve výši 10 000Kč.
V roce 2015 získal spolek dotaci JMK na projekt Lesního rodinného klubu na Tišnovsku v celkové výši
20 000Kč
Dotace ÚP na pracovní místa byla 8 400Kč.
Všechny uvedené projekty byly řádně vyúčtovány v souladu s podmínkami uvedených dotací.

V roce 2015 získal spolek příspěvek Nadace Veronica z veřejné sbírky ve výši 25 000Kč na úpravu Rokytovy studánky v Předklášteří.
Tento příspěvek byl řádně vyúčtován v březnu 2016, část příspěvku nevyčerpaná v roce 2015 je evidována k 31.12.2015 na fondu 911220.
V roce 2015 získala účetní jednotka další bezúplatná plnění (dary) na činnost v hodnotě 177 601Kč.
Část darů, na činnost sdružení ve výši 10 000Kč a na uměleckou výmalbu nádražního podchodu ve výši
20 621Kč, které spolek nevyužil v roce 2015, je evidována na fondech 911110 a 911120.

Příloha: tabulka Zpráva o hospodaření k 31.12.2015

Zpracoval: účetní RNDr.Irena Pálková

Schválil: statutární zástupce Mgr. Eliška Bartheldyová

V Tišnově 31.3.2016

Zpráva o hospodaření k 31.12.2015
Za sebevědomé Tišnovsko, z.s.
IČ 26635160
Inventura k 31.12.2015 aktiva = majetek a pohledávky
Zázení LRK (Jurta) – nedokončený dlouhodobý HIM

727 794 Kč

Zboží na skladě a v prodejnách (FT)

21 158 Kč

Pokladna Ekoporadna

11 347 Kč

Pokladna LRK

15 084 Kč

Banka

104 039 Kč

Poskytnuté zálohy (LRK Jurta)

177 605 Kč

Příjmy příštích období (přefakturace nájmu)

40 579 Kč

1 097 606 Kč

Celkem

Inventura k 31.12.2015 závazky, ostatní pasiva
9 440 Kč

Závazky ke dodavatelům

22 414 Kč

Závazky - mzdy zaměstnanců k výplatě

9 856 Kč

závazky odvod SP a ZP
daň z mezd zálohová

174 Kč

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

370 Kč

Půjčky členů sdružení

45 375 Kč

Dar ANAON – uhrazený 2016

20 000 Kč

Výdaje příštích období (Ekoporadna – elektřina, plyn,..)

26 276 Kč

Fondy – dary na činnost sdružení (Ekoporadna)

10 000 Kč

Fondy – dary na výmalbu podchodu

20 621 Kč

Fondy – příspěvek Nadace Veronica z veř. Sbírky – studánka

6 180 Kč

Fondy – podpora SFŽP ČR OPŽP Vybudování zázemí pro LRK

535 995 Kč

Výsledek hospodaření minulých let

203 879 Kč
187 025 Kč

Výsledek hospodaření 2015

1 097 606 Kč

Pasiva celkem

Výnosy a náklady k 31.12.2015 členěné na jednotlivé projekty
Výnos y
členské příspěvky (osvobozeno)

Nák lady

Rozdíl

nedaňové nákl.

7 300 Kč

3 518 Kč

3 782 Kč

dotace Město Tišnov Podpora provozních výdajů Ekoporadny(není
předmětem daně)

16 000 Kč

16 000 Kč

0 Kč

dotace obce Předklášteří Na uměleckou výmalbu nádražního podchodu
(není předmětem daně)

10 000 Kč

10 000 Kč

0 Kč

dotace JMK Projekt Lesní rodinný klub na Tišnovsku(není předmětem
daně)

20 000 Kč

20 000 Kč

0 Kč

8 400 Kč

8 400 Kč

0 Kč

dary Nadace Veronica (osvobozeno)

18 820 Kč

18 820 Kč

0 Kč

dary na uměleckou výmalbu nádražního podchodu (osvobozeno)

77 000 Kč

77 000 Kč

0 Kč

dary Lesní klub (osvobozeno)

69 980 Kč

69 980 Kč

0 Kč

lesní klub (není předmětem daně)

369 226 Kč

476 849 Kč

-107 623 Kč

LK Benefice

513 241 Kč

250 258 Kč

262 983 Kč

1 250 Kč

ZST ostatní činnost

22 887 Kč

12 941 Kč

9 946 Kč

315 Kč

vedlejší hospodářská činnost – podnájem, přefakturace energie k
podnájmu

40 579 Kč

40 579 Kč

0 Kč

dotace úřad práce (není předmětem daně)

vedlejší hospodářská činnost – prodej zboží (FT, jedličky, trička,
Almanach)

Celkem

81 290 Kč

63 352 Kč

17 938 Kč

1 254 723 Kč

1 067 697

187 025

hlavní činnost

vedlejší
hospodářská
činnost

