Zpráva ekonoma ACC z.s. za rok 2017
Vážení,
Dovolte mi, abych krátce shrnula hospodaření American Cocker Clubu, z.s. za uplynulé období roku
2017.
Na minulé členské schůzi byl schválen rozpočet se ztrátou 15.000 Kč. Klubu se ale nakonec podařilo
udržet hospodaření v kladných číslech a dosáhli jsme výborného výsledku – zisku ve výši 18.100 Kč.

Podívejme se nyní podrobněji, kde se nám nejvíce dařilo.
V průběhu roku měl klub 95 členů, což je veliký nárůst oproti minulým rokům a odrazilo se to
samozřejmě i na příjmech ze zápisného a ze členské příspěvky – celkem 42.600, tedy o 12.700 více, než
bylo plánováno.
Za chovatelský servis (uchovnění, krytí) bylo přijato téměř 21 tis., tedy o 3,7 tis. více, než bylo
v rozpočtu.
Významně nám pomohl příspěvek od ČMKU, který činil 11 tis.
Tak jako každý rok i v roce 2017 bylo nejzásadnější pro hospodaření, jak se nám podaří finančně
zvládnout naše výstavy. V roce 2017 jsme měli tři výstavy, navíc dvě posuzované zahraničními
rozhodčími, tedy finančně značně náročné. I přesto se podařilo v součtu všech výstav udržet se na
rozpočtu. Považuji to za veliký úspěch a nemalá část je zásluhou nadšených lidí, kteří dokáží část výdajů

pokrýt ze svých zdrojů. Na výstavách se nám oproti rozpočtu podařilo ušetřit 5 tis., které jsme tedy
v klidu mohli investovat do pořádání Kokrfestu.
Na straně výdajů jsme se víceméně drželi rozpočtu, část prostředků nám ušetřil pan Kořínek dočasnou
správou webu. Mockrát mu zato děkujeme.
Hospodaření v roce 2017 považuji za mimořádně vydařené. Poděkování míří k těm, kteří klubu
pomáhají bez nároku na odměnu.
Pro rok 2018 vám předkládám návrh rozpočtu s hospodářským výsledkem -8.500 Kč. Budeme pořádat
3 výstavy a seminář výstavní úpravy amerického kokra.

K 31.12.2017 klub disponoval peněžními prostředky ve výši 224.335 Kč, z toho bylo 9 Kč v hotovosti
v pokladně a 224.326 Kč na běžném účtu.
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