Zpráva prezidenta o hospodaření sdružení
Ke dni roční uzávěrky za rok 2011 zaznamenala Aktovka kladný výsledek ve výši 2100,Kč. Tento kladný výsledek znamená vyrovnaný rozpočet pro všechny akce, které Aktovka
uskutečnila. Za rok 2011 se protočilo pokladnou a bankovním účtem Aktovky bezmála
100 000,- Kč. A protože Aktovka byla k poslednímu dni kalendářního roku v kladných
číslech, bylo podáno daňové přiznání za rok 2011 u Finančního úřadu v Opavě.
Ve zprávě prezidenta sdružení na 2. členské schůzi se prezident dotkl tématu založení
vlastního bankovního účtu Aktovky. Po důsledném zvážení všech PRO a PROTI došel
k názoru, že bankovní účet Aktovka potřebuje. Bankovní účet Aktovky byl založen
3.10.2011. Na tento bankovní účet byly převedeny finanční prostředky z pokladny Aktovky,
aby došlo ke snížení hotovosti. K bankovnímu účtu byla vystavena platební karta.
Bankovní účet se velice osvědčil, protože spousta členů využila možnosti zaplatit členský
příspěvek bezhotovostním převodem. Také rodiče dětí a zaměstnavatelé rodičů využili
možnosti placení letního tábora na bankovní účet. Této možnosti využila skoro polovina
rodičů. Pro nás je to také výhodou, že můžeme v obchodě nakoupit potraviny a materiál na
všechny akce bezhotovostně.
A z čeho má Aktovka příjmy a na co jsou největší výdaje? (za rok 2011)
Příjmy:
1. Členské příspěvky – pravidelná platba členů, tvoří necelá 3 % ročních příjmů Aktovky
2. Příspěvky účastníků akcí – cca 80 % ročních příjmů Aktovky (tábor, víkendové akce,
startovné, vstupné ples, apod.)
3. Dary – cca 10 % ročních příjmů Aktovky, z čehož většinu tvoří výtěžek z tomboly
z plesu. Tyto dary jsou využity pro činnost Aktovky, na dotování všech akcí
Aktovkou, snížení příspěvků účastníků akcí, apod.
4. Příspěvek města Hradec nad Moravicí – cca 2 % ročních příjmů, příspěvek na letní
tábor. Protože jsme jej obdrželi až po skončení tábora, byl tento příspěvek využit na
víkendovou vařečku.
5. Ostatní – drobné dary, např. do tomboly, které vyžadovaly darovací smlouvu a třeba
nebyly finančním příspěvkem
Výdaje:
1. Potraviny – cca 50 % všech ročních výdajů Aktovky. Účastníci akcí nikdy nesmí trpět
hladem, proto jde velká část finančních prostředků na nákup potravin.
2. Tábořiště a ostatní místa k ubytování – cca 30 % všech ročních výdajů Aktovky.
Závisí na tom, kde se která akce koná, a proto je toto procento různé pro každý rok.
3. Materiál – cca 10 % všech ročních výdajů Aktovky. Jedná se o materiál, který využijí
děti na všech akcích, případně jednorázový materiál spotřebovaný na těchto akcích.
4. Náklady na ples – cca 10 % všech ročních výdajů Aktovky. Při pořádání plesu se musí
zaplatit hudba, autobus, poplatek ochrannému svazu autorskému, pronájem sálu, apod.
Účetnictví Aktovky je vedeno průkazně. Aktovka má pokladní deník, bankovní účet,
které jsou oba v plusových číslech. To je pro nás pozitivní a taky motivují k uskutečnění
dalších aktivit pro děti.

Stoupající příjmy sdružení a také uskutečňování více aktivit umožňuje nakoupit Aktovce
lepší materiální vybavení. Aktovka této možnosti využívá. Nejvíce se nakupuje materiál za
sponzorské dary, které Aktovka obdrží.
Dotace a sponzorské dary:
1. Ples – v roce 2011 se nám podařilo získat na ples Aktovky cca 300 cen do tomboly,
aniž jsme do toho nějakým způsobem investovali. Také v roce 2012 jsme se snažili
oslovit co nejvíce sponzorů, ale bylo to o hodně slabší a tak jsme byli nuceni cca 100
drobnějších cen nakoupit.
2. Letní tábor – cílem je získat sponzorské dary, které budou sloužit jako odměna pro
děti. V roce 2011 se podařilo získat sponzorské dary, v roce 2012 to bylo horší. Ještě
na začátku tábora jsme nedostali nic, ale v průběhu tábora se sponzoři sami ohlásili a
tak jsme zejména díky příspěvkům dvou větších firem dostali i odměny pro děti.
3. Dotace a granty – pro činnost na rok 2012 jsme od MÚ v Hradci nad Moravicí
příspěvek nedostali. Zvažuji požádat o dotaci na Krajský úřad z prostředků Evropské
unie, pokud se tato možnost naskytne.
4. Sponzorské dary – v roce 2011 jsme neobdrželi žádný finanční sponzorský dar.
a. V roce 2012 jsme obdrželi sponzorský dar od firmy JUDr. Prokop Beneš
z Prahy ve výši 5 000,- Kč. Tento sponzorský dar byl využit na nákup
vybavení pro letní tábor (nerezový hrnec 14 litrů s poklicí, nerezová pánev 32
cm, box na tekutiny s výčepem o objemu 18 litrů, 2 ks krabice s víkem na
uchování potravin). Děkuji reviznímu komisaři za obstarání tohoto finančního
sponzorského daru. Díky, Máří!!!
b. Také jsme obdrželi sponzorský dar ve výši 5 000,- od firmy Smurfit Kappa
Morava Paper na nákup odměn pro účastníky letního tábora. Děkujeme!!!
c. V neposlední řadě jsme obdrželi sponzorský dar ve výši 1 000,- od paní
Kůrkové na letní tábor. Protože na táboře bylo velmi horko, byly za tento dar
nakoupeny tekutiny pro účastníky tábora. Děkujeme!!!
V této zprávě chci také poděkovat všem sponzorům (finančním i nefinančním) Aktovky za
jejich vstřícnost a podporu Aktovky. Děkuji vám moc!!!
Antonín Hennig
Prezident Aktovky

