V Brně dne 8. prosince 2012

Zpráva o hospodaření SPJF (2010‐2012)
Poslední Valná hromada SPJF se uskutečnila v závěru roku 2010. V roce 2010 ukončilo
SPJF své hospodaření se ziskem 16.153,03 Kč a do roku 2011 převedlo částku 149.659,68 Kč.
Hospodářský výsledek za rok 2011 byl 130.511,48 Kč (zejména díky mimořádné dotaci MŠMT
na konci roku 2011). Do letošního roku byla převedena částka ve výši 280.171,16 Kč.
Oproti předcházejícím rokům se snížily příjmy i výdaje organizace (před tím přes
milion, v letech 2010‐2011 do 850.000,‐ Kč). Příjmy SPJF v roce 2010 i 2011 byly tvořeny
zejména dotacemi (MŠMT, Jihomoravského kraje, města Brna a Prahy, společností Henkel a
Veolia), účastnickými poplatky na táborech a akcích a členskými příspěvky, v menší míře pak
prodejem materiálů, sponzorskými dary a příjmy z reklamy. Nejvyšší výdajovou položku
tvořily náklady na tábory a akce, tisk časopisu „Bobří stopa“ a provozní náklady SPJF.
Přesnější údaje jsou uvedeny ve výročních zprávách SPJF za rok 2010 a 2011.
Účetnictví SPJF je od roku 2009 vedeno jako podvojné v účetním programu Money S3
od společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., který nám tato firma poskytuje bezplatně.
Na podzim 2011 proběhla kontrola účetnictví ze strany MŠMT, která skončila
uspokojivě. Kromě toho je účetnictví každoročně kontrolováno Revizní komisí, která o
výsledku kontroly informuje ve své zprávě.
Jak už bylo řečeno na začátku – do letošního roku byla převedena částka ve výši
280.171,16 Kč. Rok 2012 ještě neskončil, stále provádíme čerpání financí z dotačních
programů, vyúčtování akcí a táborů či výdajů, jež jsou spojeny s budováním základny MUNA
nebo provozními náklady SPJF či tiskem Bobří stopy. Částky pro rok 2012 tedy ještě nejsou
kompletní a definitivní.
V roce 2012 jsme pro pohodlnější práci si financemi SPJF nechali zřídit internetové
bankovnictví a platební kartu, čímž se snížily náklady za vedení účtu.
Zprávu přednesla hospodářka Iva Vlková a pokladní Renata Chloupková.

Finanční uzávěrka za rok 2011
Příjmy v roce 2011 v Kč:
členské příspěvky
účastnické poplatky na akcích
účastnické poplatky na táborech
prodej materiálů SPJF
reklama
dotace od MŠMT ČR
dotace od MŠMT ČR dodatečná
dotace od statutárního města Brna
dotace Henkel
dotace Veolia
úroky
ostatní příjmy‐pronájem Pikárce a sponzoři

136.045,71
44.630,00
162.054,00
14.819,00
13.000,00
100.000,00
150.000,00
90.000,00
64.000,00
10.000,00
282,77
34.000,00

Celkem příjmy v roce 2011

818.831,48

Výdaje v roce 2011 v Kč:
provozní náklady:

nájemné (Hrnčířská)
elektřina (Hrnčířská)
poštovné a nájemné P.O. Boxu
kancelářské potřeby
tonery
jízdné
vedení účtu
ostatní náklady nehmotné povahy (např.internet)
doplnění a údržba MTZ:
vybavení (MUNA, banner)
ceny, ježci, knihy
náklady na akce:
školení a porady (jídlo, jízdné)
akce (nájmy, jídlo, jízdné…)
tábory (nájmy, jídlo, jízdné…)
Henkel (materiál, tisk, jízdné…)
Veolia
poplatky ve střešních organizacích
tisk časopisu SPJF Bobří stopa
tisk pohlednic, kartiček, letáků a propagace
turistické známky
náklady na honoráře

19.063,00
13.928,00
55.297,00
14.008,00
33.301,00
590,00
5.683,00
9.587,00
24.070,00
7.157,00
9.996,00
54.865,00
216.418,00
64.003,00
10.000,00
1.400,00
101.200,00
22.154,00
12.000,00
13.600,00

Celkem výdaje v roce 2011

688.320,00

Převod z roku 2010
Hospodářský výsledek roku 2011
Převod do roku 2012

149.659,68
130.511,48
280.171,16

Finanční uzávěrka za rok 2010
Příjmy v roce 2010 (v Kč):
členské příspěvky
účastnické poplatky na akcích
účastnické poplatky na táborech
prodej zboží SPJF
reklama
dotace od MŠMT ČR
dotace kraj
dotace Brno
dotace Praha
úroky
ostatní příjmy‐sponzorské dary

123.218,40
83.913,00
183.239,00
32.385,00
10.000,00
250.000,00
31.000,00
85.000,00
30.000,00
238,23
14.600,00

Celkem příjmy v roce 2010

843.593,63

Výdaje v roce 2010 (v Kč):
provozní náklady:

nájemné klubovna
nájemné akce
nájemné tábory
elektřina
poštovné a P.O. Box
kancelářské potřeby
ostatní služby
jízdné
vedení účtu
ostatní náklady nehmotné povahy (např.internet)
doplnění a údržba MTZ:
vybavení
ceny, ježci, knihy
Materiál
Potraviny
poplatky ve střešních organizacích
tisk časopisu SPJF Bobří stopa
grafické práce
propagace
náklady na honoráře

21.304,00
44.122,00
81.125,00
1.702,00
80.590,00
16.809,00
53.648,00
99.199,00
6.135,00
6.976,60
49.210,00
7.209,00
73.325,00
82.002,00
2.560,00
140.580,00
7.500,00
26.744,00
26.700,00

Celkem výdaje v roce 2010

827.440,60

Převod z roku 2009
Hospodářský výsledek roku 2010
Převod do roku 2011

128.183,65
16.153,03
149.659,68

Finance rok 2012
Příjmy v roce 2012 (v Kč):
členské příspěvky
prodej zboží SPJF
dotace od MŠMT ČR
dotace od MŠMT ČR (program č. 3)
dotace kraj (JMK)
dotace Brno
úroky
Celkem příjmy v roce 2012

71.900,00
18.920,00
237.500,00
500.000,00
58.000,00
84.000,00
1.433,03
971.753,03

Výdaje v roce 2012 (v Kč):
provozní náklady:

nájemné klubovna
nájemné akce
nájemné
akce
tábory
elektřina
poštovné a P.O. Box
kancelářské potřeby
ostatní služby
vedení účtu
MUNA
CVVZ
ostatní náklady nehmotné povahy (např. internet)
doplnění a údržba MTZ:
vybavení
ceny, ježci, knihy
poplatky ve střešních organizacích
tisk časopisu SPJF Bobří stopa
grafické práce
školení
náklady na honoráře

14.499,00
9.927,00
9.736,00
33.541,00
64.640,00
8.347,00
27.117,00
3.368,00
1.690,00
3.980,00
394.946,00
30.000,00
4.976,00
24.793,90
3.070,00
500,00
47.070,00
2.376,00
12.020,00
40.998,00

Celkem výdaje v roce 2012

737.594,90

Převod do roku 2012

280.171,16

