
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017 (v korunách)
text výdaje příjmy
Osobní náklady- mzdy 0 0
Zákonné odvody, daně 0 0
Nájemné 0 0
Režie-spotřeba energie, vodné stočné a ostatní 0 0
Ostatní služby 0 0
Ostatní režie 0 0
Odpisy 0 0
zůstatky z 2016 113053,92
bankovní poplatky 3458 159,80
poplatky za telefon 71120 71231
poštovné 10709 8474
vybrané členské příspěvky 39300
přijaté dary na útulkáře 94870
opravy síť - a jeřáb, brusné kotouče na packy,vlhčené ubrousky 170,nová síť 3993/rukavice ,řetěz.spojky,plachta proti dešti379,2x obojek816,naháněcí dska908,-držáky lanka 287 8242
propagace: platba za doménu rok 2017  817+234, rollup 1307, trička 4768,diplomy a vizitky 734 7866
zboží-čipy krmivo+pamlsky+robora ,kleště ,šátky,trojůhelníky,lanka 240453 273255
materiál na výrobu prasátek na prodej-látky, výplně/barvy pastelka87,výroba medajle pexeso721,látky 1820 2628
platba za občerstvení, 7.9.2017  jednání o změně místa pořádání vet.akcí a společných setkání - Statek Kotlářka 115 785
Vet.péče Pepa Most990-úraz+léky+prev.jaro1500,Oliver1680,Dr.Majky,Ruda Kadaň, Belinka 2700,útulek,honzík2990,Terezka 5.184,-/Ruda Kadaň 5580/prevence podzim11.850 32474
akce sedmihorky/ pivo721+519, klobásy 1391, 15906 13301
kancel. Potřeby 610 obálky, folie, kartony na průkazky a propagační letáky 730, barva do tiskárny obálky-70 strečové folie na balení pytlů,lepící pásky,desky na archivaci 310, 1865
vánoční besídka cibulka 2017 5705
příspěvky na pohonné hmoty účastníkům akcí 8.1.(500)13.1.(1000)5.4.(1500)11.6.(1000)zvířátkiáda(600)SDZ(100)12.10.odvoz dek do útulků(1000) 5700
vánoční dárky 2017 1673
Honoráře: (můžu dál 1500, Takhle si tu žijeme4000,focení škoda auto 5500,-křivoklát5.000,snidaně s novou 2000,moneta 15000) -7.500 Pásztorovi reklama MONETA 7500 33000
Honoráře přednášky (zemědělský dětský den 9.9.2017-2.000, psí den prahy 10 - 2.000,Zvířátkiáda 2000, den domácích mazlíčků 2000) 8000
Příspěvek na nákup sena zima 2017-2018 Svatá trojice 2000, Dobčice 1.500,- 3500

celkem: 419584 654644,72
převod do roku 2018 235061
Krmivo, roboran, pamlsky, chondropamlsky vydané v roce 2017 pro sponzorovaná prasátka v pořizovacích cenách 55640
Pohledávkyky k 31.12.2017 - Nedoplatky členů za zboží 400
Zásoby - zboží na skladě k 31.12.2017 v pořizovacích cenách 36773
Závazky k 31.12.2017 0


