Hospodárenie MsO SRZ Partizánske za rok 2018.
Za rok 2018 dosiahla naša MsO SRZ Partizánske príjmy v celkovej sume 64.659,56 €,
ktoré sú v porovnaní k schválenému rozpočtu v sume 58.300,00 € vyššie o sumu 6.359,56 €.
Príjmy v uvedenej sume sme dosiahli v tejto štruktúre:
Rozpočet
Skutočnosť Rozdiel
Text
18.165,00
18.835,50 + 670,50 - členské známky
37.135,00

38.879,00 +1.744,00

3.000,00

6.945,06 +3.945,06

58.300,00

64.659,56

+6.359,56

- za predaj povoleniek,
- zápisné nových členov(588,00) , dotácie
(1.300,00), organizované preteky(1.466,00),
dividendy(66,40), pokuty za priestupky(700,00),
prijaté úroky(166,66), neplnenie si povinností
členov(2.658,00).
Celkom

V hodnotenom roku naša MsO SRZ vynaložila na činnosť celkom 69.288,24 €, čo je
v porovnaní k schválenému rozpočtu 73.500,00 €, menej výdavkov o sumu 4.211,76 €.
V štruktúre sú výdavky nasledovné:
55.000,00
1.500,00

34.477,61 - 20.522,39 - nákup násad na zarybnenie revírov (49,76 %),
2.241,87 +

741,87 - cestovné - zabezpečovanie organizačných
záležitostí MsO, kontroly revírov, prevzatie a
rozvoz násad, družstiev MUCHA a PRÍVLAČ,
školenie obsluhy elektr. agregátu,

5.000,00

5.437,39 + 437,39 - vyplatené odmeny, z toho:
4.806,07
- funkcionárom MsO v zmysle zásad Rady SRZ,
631,32
- za vydávanie povoleniek na dohodu,

12.000,00

27.131,37 + 15.131,37 - ostatné organizačné výdavky, z toho:
566,09
- za telefón=(kancelária=159,61, predseda=406,48),
728,89
- elektr. energia=284,99, kúrenie, vodné a stočné
=443,90,
428,05
- poplatky peňažnému ústavu,
432,94
- nájom sály na VČS, nájom kancelárie, hosp. zariad.
Žabokreky, Kolačno,
979,29
- tlačivá povolení, kancelárske potreby,
1.590,59
- kŕmna zmes a krmivo pre ryby,
479,95
- opravy a údržba majetku a revírov organizácie,
1,20
- zakúpenie prívodného potrubia z VN V. Uherce
do bágroviska PE
1.501,11
- opravy a údržba predmetného potrubia,
5.061,56
- nákup predmetov v používaní – flisov. bundy-RS
(599,62), čln+ veslá(979,00), kade, brakovací žlab
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4.067,49

-

615,90
81,92
560,00
9.000,00
233,60
236,24
204,95
188,94
172,66

-

(658,00), počítač+príslušenstvo(361,20), batériový
agregát(890,00), podberáky, čereň(369,36), prepravky, sudy(167,58), čerpadlo(360,84), kamerový systém(261,96), čižmy prsačky(90,00), kompresor +
prevzdušňov. valce(324,00),
odvody dane z príjmov zo závis. činnosti DU, VŠZP,
Sociálnej poisťovni,
ceny na poriadané preteky v LRU deti, medaile,
daň z nehnuteľností,
štartov. družstiev pretekárov – MUCHA, PRÍVLAČ,
zakúpenie nákladného motor. vozidla,
internet, registrácia WEB stránky, TKR,
správne poplatky,
poistenie majetku organizácie a členov RS,
informačné tabule,
odvoz komunálneho odpadu(19,73), PHM(92,23),
poštovné(60,70).

Ku dňu 31.12.2018 vykazuje naša organizácia takýto majetkový stav :
-

-

stav pokladničnej hotovosti :
stav na účte v Poštovej banke :
hmotný majetok :
predmety postupnej spotreby :

Partizánske 23.1.2019

Pevel Hazucha
Účtovník MsO SRZ Partizánske

209,11 €
51.232,91 €
15.021,33 €
18.069,38 €

