
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014  (v korunách)
text výdaje příjmy

Osobní náklady- mzdy 0

Zákonné odvody, daně 0

Nájemné 0

Režie-spotřeba energie, vodné stočné a ostatní 0

Ostatní služby 0

Ostatní režie 0

Odpisy 0

zůstatky z 2013 59133

bankovní poplatky 1850 2

poplatky za telefon 55892 50591

poštovné 7689 6470

akce sedmihorky 16042 11280

kancel. Potřeby obálky, folie, kartony na průkazky a propagační letáky, barva do tiskárny 1174 0

opravy síť a jeřáb 2339 785

PROPAGACE - tisk banerů (miniprasátko realita a fantazie+reklama na krmivo a pamlsky) 1.452,- platba za doménu rok 2014 www. 659,- 2111 0

nákup zboží (krmivo,pamlsky,chondra, roboran 194.889,- )kleště 2.159,-, lanka na zuby 1.000,-,šátky pro prasátka 808,-,čipy 8.551,- 208297 202093

materiál na výrobu prasátek na prodej 890,-

akce domek na skladování krmiva 14696 13170

akce honzík faktura bouda 9.559,- ,půjčovné nákladního auta 1.331,- příspěvky na poh.hmoty pro 3 auta 3.752,- 14642 6020

cesta 1. 20.9.2014 pro Honzíka Praha-Děčín,Svatá trojice-Praha 1xauto + praha- svatá trojice-praha 1xauto s provizorní boudou

cesta 2. 2.11.2014 cesta 1xauto s novou vyrobenou boudou 

cesta 3. 8.11.2014 cesta 1x auto s materiálem na oplocení

přijaté dary na útulkáře 13.811,- vybráno do kasičky za prasátka na prodej při klubových akcích  7.753,- 0 21564

vybrané členské příspěvky 0 28247

Faktury za veterinární péči pro prasátka v útulku 9740 0

vánoční dárky 3007 0

akce ferda 3008 0

vánoční besídka cibulka 20.12.2014 8392 0

pronájmy salonku pro schůze VV v roce 2014 11.2.2014, Liberec  15.3.2014 Brno, 4.4.214 Praha 2101 0

příspěvky na pohonné hmoty účastníkům akcí rozvoz pytlů do skladů (11.2.,27.2.,31.3.,6.4.,10.9.,20.8.) zvířátkiáda Brno 10329 0

21.9. FOR PETS 2.4.,brigáda útulek 2.11.,natáčení O2 21.12.

celkem: 361309 399355

převod do roku 2015 38046

Krmivo, roboran, pamlsky, chondropamlsky vydané pro sponzorovaná prasátka v pořizovacích cenách 17612

Pohledávkyky k 31.12.2014 - Nedoplatky členů za zboží 13941

Zásoby - zboží na skladě k 31.12.2014 v pořizovacích cenách 28393

Závazky k 31.12.2014 0


