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Výrrrční zpráva

Klub biatlonu Letohrad, p.s.

zla rok2O77

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem ].. ledna 2017 a

končící dnem 3]-. prosince 2077 na základě vyhodnocení činnosti Klubu biatlonu
Letohrad, p.s. a její jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání členské
schůze Klubu biatlonu Letohrad, p.s. konané dne 13.4.2018
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Prazeřraze

2, Hlavní a vedleiší činnost organizace
Klub biatlonu Letohrad, p.s. má súoji hlavní činnost vymezenou svými
stanovami. ve sledovaném období realizoval veškerou hlavní činnost
organizace, zejména:
a) provozoval soutěžní i nesoutěžní sportovní a obdobnou činnost a vytvářel

pro ni materiálnía organizační podmínky,
b) svojí činností pomáhal rozšiřovat pgvědomí o prospěšnosti sportu zejména

v oblasti jeho vlivu na zdraví,
c) provozoval, ud1žoval a opravoval vlastní sportovní zařízení - Areál biatlonu

v Šedivském lomu a zároveň vytvářql možnosti užívání svého sportoviště pro
zájemce z řad veřejnosti a jiných sportovních organizací, zejména pak
mládeže,

d) ,p.|r;;;;"val 
{ 

orgány státní správy a samosprávy a s ostatními sportovními
organizacemi i jednotlivci.

rovozoval Klub biatlonu Letohrad, p.s.

období měla organizace přúmy
z pronájmu sportovních zařízení pro

rad, p.s. je členská schůze. Nejvyšším

Klubu biatlonu Letohrad, p.s.
Šedivská 839, Letohrad 561 51
49317392
cz493t7392
poboČný spolek
L41153 vedená u Městského soudu v

z reklamních plnění vůči partnerům,
nečleny klubu a z ubytování

lng.Libor Vlček, předseda
Mgr. Vlastimil Vávrp, místopředseda
Mgr. Michael Málek, člen
Petr Halbrštát, člen
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6. Hospodaření organizace

Klub biatlonu Letohrad, p.s. v průběhu roku financoval svoji činnost zejména
z členských příspěvků, dotací z různých zdrojů, příspěvků od sportovních
organizací a z provozová n í vlastního sportovního a ubytovacího zařízení.
Organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření 1.639 tis. Kč
před zdaněním. Veškeré náklady (přtjmy) a výnosy (výdaje) odpovídají plánu na

uvedené období. Organizace vykazuje dostatek finančních prostředků pro
realizaci své hlavní činnosti v následujícím období.

Vvbrané ekonomické údaie k 31.12.2017
Aktiva celkem 32,399 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek 2.019 tis. Kč

Na hospodaření spolku v průběhu roku dohlížel revizor. S uisledky byl revizor
seznámen a konstatoval, že k nim nemá v,ýhrady.

Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou

uvedeny v přílohách této výroční zprávy:
Příloha č. 1- Výkaz zisku a ztráty
Příloha č' 2 - Rozvaha 

r A, Ktub utatlonu L§tohracl, p.3,

[Dl r;:r,:l!,,3t:,.};|"i?3.,
Q' wWÝÝĎiállorlelohBd.cz

Sr:stavil lng.Libor Vlček

Dne 1,1,.4.2ol8

Za----



Dl€
vyhláškyč,
5o4l2m2
sb.

RozVAHA

ke dni 31.12.2017

Náz€v a péVní íorína účetníi6dnolk}4

Klub biállonu Lelohrad, p. s.

sidlo účetníjednotky:

Šediv5ká E39

(v celých tisících Kč) 561 51 Letohrad

AKTlvA

Předmět ánnosti úč€tní jednotk)r

?i-..l-ip.t,,ilcr, ii,orr

stav k poslednímu
dniúč€tního

Dlouhodobý majetek celkem

olouhodobý n6hmotný maJél€k celkern

4. Drcbný dbuhodobý nohmotný m3jetei

2. Soítwale

3,|o-.ai"ňp.É* 

-

s.lo"r"t ,r arol,r.a*y-,,t t v r.pei
6. Nedokončený dlouhodobý néhmohý majélek

7,lPo§kytnuté zálohy ne d]olhodobý n€hmolný maj€tot

Dlouhodobý hmotný maist€k c€liom

z.Íu.a""ia on", pr"oretv 
" "orrrv

a |§.v!y 39 963

3 9484. Hmotné rnovité věc] á i€iich soubory

5. PěstitoIske colky tNalrch polo§tu 0

5 414

6. DosPélá zVřata a lejich skupiny

7. Drobný dloUhodobý hmotný ma]elek

8. os|áin i d ouhodoby hlnohy majétek

g. J-lrx*-e""y.or.n t oloty rrrnomy ."i"t*

t. I Podíy _ o,r|ádríiá í,€bo ovúd.ibl 6ob9
z ] Podly - poó3btrý vltv

3.lDlr."6 *""é p.pí,y d,ž""é d" 
"p]"t 

*ll
1. Lzápť,ióry 9€llŤl!1j!44
5. ostalni dlolhodobé ztpůjďy

s. G:-umi or",,t .o.ol n,**"i ,*l.r"t
opévky k dlouhodo&lmu majgtku c€lksm

1. oplávky k nehmohýnl Vý§ledkúm Výzkumu a Vývo]e

2.|oprávkyl son\ťaru

3.|op.ávky r ocenilelným právům

/t. oprávky k drobnému llouhoóobému nehmotnému majetku

5. opráVky k ostáhimu dlouhodobérnu nehmotnému majeiku

6. opráVky ke stavbám 21 861

3 7277.]opávky k samostatn]rrn hmolným rnovitým věcam a soubo.úm hmotných ínoviir/ch vócí

1|. oprávky k o§iatnlínu dlouho&)tÉínu hmomému majolku

klálkodobymaJelel( celkem

l. zásoby c€lk€m

t.LMgteíálna skladě

llŇ*.r.*."i 
"Y,"o" 

-
4. 

I 
Pololovary vlastn i VýířJby

6.1M|gdá a o§tahízvřal. e ioiich skupiny

7. zboží n6 skladě a vlrodéjnách
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8.

9.

ll.

6.

7.

8.

9.

10.

1,1.

12.

17

1

lll.

7

zbožina i;estě 49 0 0

PoskytnL]lé zálohy na zásoby 50 0 0

5] 1166 1006

52 35 65

53 0 0

Ponbdávky za sskontovanó c€ňné pápíry 54 0 0

Po§kyhuté provozni ;álohy 55 82 87

56 0 0

Pohledávky za záíně!;lnanci 57 0 0

Pohledáviy zá institu.emi §ociálnlho Zábezpečenl a veřsjného zdravohho poiišlění 58 0 0

Daň z piijmú 59 5 0

60 0 0

Daň 2 pňdanó hodnoly 6] 1044 854

ostatnidáně a pop]alky 62 0 0

Nároky na dobc€ a o§tatnl zúčtovánl sg slátním rcžpočtem 63 0 0

Nárcky ná dotace a ostatn| zúčlování s óžpoáem orgánů uzemních samosprávných cell 64 0 0

Pohledávkyza spolecniky sdruženými v€ společnosli 65 0 0

Pohlédávky z povných t€rminovaný§h op€rací a opci 66 0 0

Pohledávky z vydaný:h dluhoprsů 67 0 0

68 0 0

oohadné účtyaklvni 69 0 0

opíavná položka k pohledávkám 70 0 0

Kláikodo§ý ÍlnanČn l majetek celkem 71 501 2019

Peněžni proslředky V pokladně 72 65 56

Ceniny 73 0 0

Péněžni prcstřodky na účiech 74 4B5 1 972

Maj€lkové c6nnó papíry k obchodování 75 0 0

Dluhové ceírné paprry k obchodováni 76 0 0

ostatní cenné papíry 77 0 0
,78 4s ,9

79 184 519

Náklady ]řištlch obdl)bi 80 ]84 222

Pii]my přišlich obdobi 8] 0 297

AKT|VA CELKEM a2 30748 32399

PAslVA cisIo
řádk!

stav k prvnimu dni stav k poslednímU
dniúčetního

l.

1.

ll.

1

L

l
l.

7

lll.

V astnizlrolé celkenl 1 29508 31036

2 1372A 13724

3 13724 13724

4 c 0

oceňovacl íozdily z př€c€něnl 6nančlrlho maietku a ávazki] 5 cl 0

Vý§lede}| hospodaieni c€lkeín 6 15784. 17312

účst vý§l€dku ho§pdáigni / 1 488

Výsl€dsk hoBpodaieni vó §óvalovacím ňz6ni 8 1760 0

N€íozdělený 
'sk, 

nlluhrazsná aíáta minulých |€i 9 1402ll 15 824

10 124() 1363

11 0 0

12 0 0

Dlouhodob€ závazkv celkem 13 400 100

14 0 0

15 0 0

ávazky z pronájm! ]5 0 0

i!"'óJb"!ť"bi .lbhy
Dlouhodobó směnky k úhrádě

11 () 0

]8 0 0

Doháóné účly pa§lvní l9 0 0

o§talnl dlouhodoM žávázky

Kéí(odobé ávazky c€lkem

20 40l] 100

21 791 1211

9ť1",*
směnky k úhíadě

Pňjalá álohy
ostatnl ávarry

22

23 ]] 0

24 ,2 612

25 ) 0
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7

1í

12

13

,17

l

zaměstnanc| 26 0 0

ostatní ávazly vůči ;Záměstnancúm 27 0 0

záva*y k institucim §ociálnlho zabézp€č€ni a voňojného zdrávotnlho pojišiěna ?a 0 0

Daň z příimú 29 0 62

o§talňi ptímé dané 30 0 0

Dáň z pňdané hodnoly 3] 0 0

ostatnídanó e poplalky 32 0 0

závazky ze vaahu k ýátnimu lozpočt! 33 0 0

zAýe*y ze vŽlanu k rczpďtu oígánú úzomnlch samospíávnýcn céků 34 0 0

závazky z up§anýci n€splac2nýEh crnných paplrú a podílú 35 0 0

zóvažky ke společníkúm sdruženým v€ spoločnosti 36 0 0

závazky z p€vných termínovaných oPrací e opci 37 0 0

38 0 0

39 0 0

Eskontníúvěry 40 0 0

Vydané trátkodobé dluhopisy 41 0 0

42 0 0

Dohgdnó účty pasivni 43 251 65

oslalni kétkodobé íinančni výpomoci 0 0

45 49 52

Výdai€ příštlch obdobl 46 0 52

výno§y příšticň obdobi 49 0

PASlVA CELKEM 48 30748 32399

Podpi§ odpovědné osoby (stáulámí oQán): Podpis osoby odpovědné za s€slavení (ssstavil):

31.3.2018 lng Libor Vlčak, přsdseda lng, zdéněk Maixnéí
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\ŇKAzzlsKu A zTRÁTy

ke dni 31 .12.2017

(v celých tisících Kč)

4931

Název a píáVní íoíma účetnij€dnotky:

Klub biallonu Létohrad, p. 3.

sídlo úč6tniiednolky:

Šgdiv5lá 839

Předmét činnosli účetn í jed notky:

čiňn;'ii 3p;i;vn,ch klubú

1

maioriálu gn€Ei€ a o§tálnlch neskladovýlh dodávek

slav! zásob vlastničlnnosl a aktiváce

ínan}íiálu, zboží a vniioolgánizačnich sl(lžeb

pok,,ly, úrory z prodl€nl, osl,átní pokuiy a pénále

ínaleiek. tvoóa á použilirczeív a oprcVných

il€nské piíspévky a příspěvky zúčiované mezi orcanizačn im i

příspévkyzúáované m6zi o€anizáčními s]ožkami

žby zá V|a8lní Výiony a óoži

pokuly, úroky ž prodlení, o§talní pokuty a p€nálé

17

18.

lll.
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.llóúhó.]óbéhó néhňótnéhó á hmótnéhó ňáietkL

osoby odpovědné za seslaver i (sestavll)Podpis odpovědné osoby (stalUtám i or9án ):
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Český svaz biatltlnu Klub tliatlonu Letohrad
Šcdivská 839.5ól 5l Letohrad. IČ 493|7342

Příloha k účetní závérce za rok20l7

Klub biatlonu Letohrad, p. s.

§idlo: Šedivská 839, 561 51 Letokad

Ič: 49317342

Právní forma účetní jednotky: pobočný spolek

předseda klubu:

Ing. Libor Vtček" r. č. ó50830/0ó67, Orlice 285, 561 5l Letohrad

Rozhodujíci předmět činnosti;
Sportovní činnost

Rozvehový denl 3l. 12.2017

Okamžik sestavení účetní závěrky: 31.3.2017

Průměrný počet zaměstnanců: ýzický stav k 3|121'7 - 3

Použté účetní zásady a metody: v souladu se Zákonem o účebxictví

Popis činnosti v roce 2017:

I<lub se plně věnuje rozvoji sportovni činnosti, vylepšování prostředí, péči o, sportovce, 
_o 

děti a

mládež. Naďále piobíhá modemizace areálu. Nedokončenými investicemi jsou zasněžování a

rozšířeni tratí, mostek a bunkoviště.

V Letohradě 3l . břema 2017

Zpracoval,.
lng. Zdeněk Maixner

Ing. Libor Vlček, v. r.
Předseda


