Ekonomická zpráva k účetní závěrce k 31.8.2011
Občanské sdružení:

Czech Dance Organization, o.s.

Sídlo:
IČO:
Právní forma:
Registrace:

Vídeňská 89, Brno
22693084
občanské sdružení
O.s. registrováno u MV ČR provedena dne 26.11.2007
pod č.j. VS/1-1/69499/07-R

1. Údaje z přílohy k účetní závěrce
Podíly ve sdruženích, účetní období, změny
Sdružení nemá podíly v jiných účetních jednotkách.
Účetním obdobím je hospodářský rok 1.9.2010 – 31.8.2011. V roce 2010 a 2011 nedošlo ke změnám
v názvu, sídle, ani osobě prezidenta sdružení.
Účetní metody, způsoby oceňování i odpisování
Sdružení účtuje v soustavě účetnictví a využívá směrnou účetní osnovu a české účetní standardy pro účetní
jednotky, pro které hlavním předmětem činnosti není podnikání.
Při rozdělení výnosů na nákladů na hlavní a hospodářskou činnost bere účetní jednotka v potaz zákon o
daních z příjmů a stanovy sdružení. Výnosy a náklady k jednotlivým činnostem jsou odděleně sledovány na
analytických účtech.
Nakoupený majetek byl oceňován pořizovacími cenami, o zásobách a majetku pořízeném ve vlastní režii
nebylo účtováno.
Pro drobný dlouhodobý majetek byl stanoven účetní odpis dle interních směrnic sdružení.
Zaměstnanci, cizí měny
Průměrný počet zaměstnanců (včetně dohod o provedení práce) byl 6, osobní náklady a náklady na odměny
byly ve výši 1 397 tis. Kč.
Splatné závazky na sociálním a zdravotním pojištění ze srpnových mezd tvořily k 31.8. 2011 celkem 32 tis.
Kč - tyto závazky byly zaplaceny do 30. 9. 2011.
K účtování o cizích měnách byl použit kurs ČNB.
Ostatní údaje
Dlužné částky, které vznikly v daném účetním období a u kterých zbytková doba splatnosti k rozvahovému
dni přesahuje pět let jsou nulové.
Jednotka neeviduje majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy nebo podobné cenné papíry
ani akcie.

2. Vybrané výnosy a náklady z Výkazu zisků a ztrát a Rozvahy k 31.8.2011

Druh výnosu

Činnost

Částka

Tržby z prodeje skript, foto

hospodářská

10 646,92

Tržby z prodeje zboží (Kofola, medaile)

hospodářská

145 189,59

Odvod startovného ze soutěží

hospodářská

656 874,12

Školení

hospodářská

Tržby z reklam

hospodářská

786 147,55

Poplatky organizátoru – výběr. řízení

hospodářská

133 328,--

Členské příspěvky

hlavní

Poznámka

64 980,14 5.9.2010, 17.11.2010, 19.2.2011

3 347 700,-- Sezóna 2010-2011

3. Rozbor výnosů a nákladů hospodářské čínnosti k 31.8.2011
Částka výnosů na hospodářskou činnost je v roce 2011 tvořena jednak tržbami za prodej zboží a
materiálů, startovným, dále výnosy ze školení a výnosy z reklamy dle smluv o spolupráci a reklamě.

Prodej zboží
V roce 2011 bylo na základě smlouvy o spolupráci s firmou Kofola a.s. prodáváno zboží této firmy
organizátorům soutěží. Dále byly jako zboží přeprodávány medaile.

Prodej zboží – Kofola a.s., medaile
Výnosy z prodeje zboží
Náklady na prodej zboží
Zisk z prodeje zboží

145 189,59 Kč
139 741,91 Kč
5 447,68 Kč

Výnosy ze školení
Výnosy ze školení dosáhly celkem částky 64 980,14 Kč. Na školení byl na počátku roku 2010 poskytnut
grant, část nákladů byla tedy hrazena z této dotace.
Níže uvádíme tabulku výnosů a nákladů na jednotlivá pořádaná školení:

Školení realizovaná v sezoně 2010-2011
výnosy a náklady na jednotlivá školení pro účely daně z příjmů
Výnosy
Zdanitelné náklady
21 665,35 Kč
31 630,58 Kč
16 999,32 Kč
5 512,00 Kč
26 315,47 Kč
27 877,50 Kč
64 980,14 Kč
31 630,58 Kč

Školení 5.9.2010
Školení 17.11.2010
Školení 19.2.2011
Celkem k 31.8.2010

Ztráta
-9 965,23 Kč
11 487,32 Kč zbytek z grantu
-1 562,03 Kč
-9 965,23 Kč

Na počátku roku 2010 byl sdružení poskytnut grant, z části byla také hrazena školení.
Náklady dle účetnictví – veškeré i daňově neuznatelné

Číslo účtu
512101
513101
518101
518201

Název účtu
Cestovné školitelů
občerstvení na školení
Náklady na ubytování, odměny školitelů
Náklady na školení hrazené z grantu
Celkem

Obrat
9 060,00 Kč
15 724,10 Kč
62 108,08 Kč
19 334,90 Kč
86 892,18 Kč

Výnosy dle účetnictví
Číslo účtu
602002

Název účtu
Tržby ze školení
Celkem

Obrat
64 980,14 Kč
64 980,14 Kč

Dvě ze tří školení sezóny 2010-2011 byla ztrátová, jedno vykázalo zisk, tento zisk však byl způsoben
umořením nákladů na tuto akci z poskytnutého grantu.

Výnosy ze startovného a poplatky organizátorů z výběrových řízení
Další položkou je startovné ve výši 656 874,12 Kč. Náklady uplatněné na tuto hospodářskou činnost byly
určeny dle níže uvedeného:

Stanovení nákladů na startovné
Startovné za nečleny
- práce s evidencí nečlenů pro účely soutěží spočívá v evidenci v systému DNS shodné s evidencí
členů CDO. Místo identifikačních kartiček jsou sestavovány souhrnné seznamy s kódy,
které jsou posílány elektronicky ve formátu pdf.
Statistika členů a nečlenů
nečlenové CDO
členové CDO
celkem
poměr nečlenů

platby členů
platby startovného za nečleny
platby organizátorů – VŘ
celkem

osoby
7883
10535
18418
0,43

Účet 684000
účet 602001
Účet 602004

částka
3 347 700,00 Kč
656 874,12 Kč
133 328,00 Kč
4 004 574,12 Kč

poměr
83,60%
16,40%
X

Jako klíč pro stanovení nákladů na startovné použijeme poměr nečlenů vůči členům, tj. Koeficient 0,43.
Nákladové účty na evidenci nečlenů v systému DNS, sloužící k registraci na soutěže
název

středisko

mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
internet
hosting
pronájem kancel. Brno vč. služeb
mobilní telefony
celkem

správní,soutěž.
správní,soutěž.
správní,soutěž.
správní,soutěž.
správní
správní,soutěž.

analytický účet
521001
524000
518014
518013
518001
518020

poměrná část na
hospodář. činnost
706 447,00 Kč
302 363,00 Kč
227 210,00 Kč
97 247,06 Kč
23 610,49 Kč
10 105,41 Kč
68 100,00 Kč
29 147,15 Kč
89 030,00 Kč
38 105,30 Kč
140 894,50 Kč
60 303,58 Kč
1 255 291,99 Kč
537 271,51 Kč
celkem

Z výše uvedeného vyplývá, že daňové náklady související s odvodem startovného za nečleny
537 271,51 Kč
jsou vykalkulovány za rok 2010-2011 na částku:
Zisk plynoucí ze stratovného za rok 2010-2011 pro účely daně je
Připočteme výnosy poplatků z výběrových řízení organizátorů ve výši
Celkem z těchto dvou činností tedy vychází zisk

119 602,61 Kč
133 328,00 Kč
252 930,61 Kč

Zisk plynoucí ze startovného a poplatků organizátorů z výběrových řízení za rok 2010-2011 tedy činí
252 930,61 Kč.

Výnosy z reklam
Další výnosy jsou výnosy z reklam. Šlo většinou o smlouvy o spolupráci a takto získané prostředky byly
použity na výrobu reklamy a ostatní činnosti s příslušnou reklamou spojené a na financování drobných
investic.
Výnosy z reklam
Náklady na reklamní materiály a služby
Zisk z reklam

786 147,55 Kč
627 309,49 Kč
158 838,06 Kč

Výnosy z materiálů vytvořených vlastními náklady
Prodej reklamních fotografií, skript

10 646,92 Kč

Sumarizace výsledků

Sumarizace ziskových tržeb
Zisk z prodeje zboží
Zisk ze školení
Zisk startovné + poplatky VŘ
Zisk z reklamy
Zisk z ostatního prodeje
Celkem

5 447,68 Kč
11 487,32 Kč
252 930,61 Kč
158 838,06 Kč
10 646,92 Kč
439 350,59 Kč

Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti pak činí 439 350,59 Kč, po úpravě v souladu se zákonem
o daních z příjmů tvoří daňový základ ve výši 139 000,-- Kč.
Daň z příjmů z tohoto základu po odečtu snížení základu daně o částku dle § 20 odst. 7 činí 26 410,-- Kč.

3. Závěr
V rámci této zprávy příkládáme účetní závěrku k 31.8.2011 (Rozvaha v zjednodušeném rozsahu, Výkaz
zisků a ztrát v zjednodušeném rozsahu, Příloha k účetní závěrce). Žádáme prezidium o schválení této
závěrky a podepsání prezidentem ve třech kopiích. Daňové přiznání zpracovává a za sdružení podává
daňová poradkyně Ing. Martina Truhlářová.
Vzhledem ke snaze o zpřesnění vykazovaných dat a zaručení věrného obrazu účetnictví došlo od 1.9.2010
ke sjednocení taneční sezóny s účetním obdobím účetní jednotky v souladu s §3 Zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví.
Hospodářský rok, teď tedy začíná vždy 1.9. a končí 31.8. následujícího kalendářního roku.
V minulých sezónách sdružení stabilně vytvářelo zisk, což není úplně v souladu s filozifií neziskové
organizace, proto bylo pro sezónu 2010-2011 rozhodnuto o využití takto získaných prostředků na jednotlivé
investice dle rozpočtu sdružení.
To, že sdružení celkově vykázalo za hospodářský rok 2010-2011 ztrátu ve výši 198 tis. Kč je tedy důsledek
těchto rozhodnutí. Provedené investice již vedli a jistě dále povedou k zkvalitňování služeb sdružení,
poskytovaných jeho členům.

V Brně dne 8. 11. 2011

Zpracovala:

Ing. Martina Truhlářová

- příloha č. 1 - Výsledovka analyticky
- příloha č. 2 - Rozvaha analyticky
- příloha č. 3 - Rozvaha v zjednodušeném rozsahu
- příloha č. 4 - Výkaz zisků a ztrát v zjednodušeném rozsahu
- příloha č. 5 - Příloha k účetní závěrce
- příloha č. 6 - Náhled daňového přiznání

