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Výročni zpráva
Klub biatlonu Letohrad, p.s.

za rok 2O16

^^_ _ VÝroŤj zpráva je zpracována za obdobi počínající dnem .|. tedna
2016 a končící dnem 3,|, prosince 2016 na zát<táoě uyÉoonóceni tl"ňoitiKlubu biattonu Letohrad,. p.s.- 9 její jednotlivá urt"ňóu"ňi uvrupředmětem jednání čtenské schůzá ktuÉu Uattonu r"tonňa, plr.
konané dne 19.5.20,17.
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1. Obecné inf, ace o organizaci
Název účetní j
Sidto:
lČ:
DlČ:

notky:

právní fornra:
Spiso,,zá zna,čka

2, Hlavni a

Výroční zpráva
Klub biatlonu Letohrad, p. s.

za období rok 201ó

Klubu biatlonu Letohrad, p.s.
Šedivská 839, Letohrad 5ó1 51
49317392
C749317392
pobočný spolek
L41153 vedená u Městského soudu v

Praze

organizace
má svoji hlavní činnost vymezenou svými

období realizoval veškerou htavní činnost
klub biattonu
stanovami. ve

lejší činnost
etohrad, p.s.
sIedovaném

organizace, zej
a) provozoval

vytvářel pro
ěžní i nesoutěžni sportovní a obdobnou činnost a

materiá[ní a organizační podmínky,
b) svojí čin pomáhat rozšiřovat povědomí o prospěšncrsti sportu

- Areát
zejména v jeho vlivu na zd raví,

c) provozoval,
biatlonu v
svého sport

ržoval a opravoval vlastní sportovní zařizení
lomu a zároveň vytvářet možnost,i uživání

pro zájemce z řad veřejnosti a jiných sportovních
organizací, jména pak mtádeže,

d) spolupra I s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními
sportovn,ími rganizacemi i jednotIivci.

za účetem fi ování hIavní činnosti provozovaI Ktub biattonu
Letohrad, p.s.
organizace přij

také vedtejši činnost. Ve sledovaném ob<jobí měta
z reklamních ptněni vůči partnerům, z pronájmu

sportovních í pro nečleny k[ubu a z ubytování.

]]. Stru ktu ra lzace
Nejvyšším clrgá em K[ub biatlonu Letohrad, p,s. je čtenská schůze.
Nejvyšším v,iko ným orgánem je výbor K[ubu biattonu.
statutárním je výbor Klubu biattonu;
lng.Libor Vlček,
Mgr. VtastimitV

předseda
, místopředseda

Mgr, Michael ek, čten
Petr Hatbrštát,



ve složení sta rních orgánů

Výroční zpráva
Klub biatlonu Letohrad, p. s.

za období rok 2O16

ke změnám ve struktuře organizace ani

4. Clenská 1adna
ktub biattonu
členů v nás;led

5. Sportovrri

zac|
dorost
celkem

Ve s[

místo
místo
sprint,
místo

období nedoš[o

etohrad, p.s. evidoval na konci stedovaného období 219jící struktuře:

(Letohrad, Jilemnice, Kornspitz)

Maříková S,, Žemlička M., Abrahám L.)

nklárková L, Procházka J., Suchodol V.)
kyska T., Štvrtecký T., Kubíčková N.)

:ix tíček R,, Jurčová N., Grossmannová T.)

ísto
ísto
isto

2.
1.
1.

1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

4x

3x
:lx (

1,
5.

1x
4x

tička M.)
ková S. Žemlička M.

závod)

5. místo ,lx tička M.)
6. místo Zx ( ková S., Žemtička M.)
8. misto 1x
9. místo 2x
štafeta JUN 4.

sprint, vytrvalostní závod,

Maříková S.)
stíha
2x(

nktárková T. )
vrtecký J., Žemtička M.)

Dospělí
(nad 18 tet)

ísto

Mládež
(od 15 do 18 tet)

P v biatt



Výročni zpráva
Klub biatlonu Letohrad, p.s.

za období rok 20í 6

oHDM
Koná se každý druhý rok (datši y 2017 /2018\.

ó. Hospodaření organizace

Klub biatlonu Letohrad, p.s. v prŮběhu roku financoval svoji činnost
zejména z čtenských příspěvků, dotací z různých zdrojů, příspěvků od
sportovních organizací a z provozování vtastního sportovního a
ubytovacího zařizeni.
Organizace ve sledovaném období dosáhta uýsledku hospodařeni 1.866
tis. Kč před zdaněním. Veškeré náklady (příjmy) a výnosy (výdaje)
odpovídají plánu na uvedené období. Organizace vykazuje dostatek
íinančních prostředků pro realizaci své htavní činnosti v nástedujicim
období.

Vvbrané ekonomické údaie k 31.12.2016
Aktiva celkem
Krátkodobý íinanční majetek
Vtastní zdroje
Cizi zdroje

30.748 tis. Kč
501 tis. Kč

29.508 tis, Kč
1.240 tis. Kč

Podrobnějši informace o hospodaření organizace ve sledovaném období
jsou uvedeny v příloze této výroční zprávy:
Přítoha č. 1 - Daňové přiznání (vč. uýkazu zisku a ztrát a rozvahy)

lng.Libor Vlček

17.5.7017



Fl!!!l!ímu úřádu pro / specialzovanemU ílnančnin]Lr Lrřadu:;: "'::;:::i:,;:"''" 
*" o' " přéčtěte si, p řos im, poky ny, 

":|',,'-"# E p o

otisk podacího €zitka linančniňo úřádú

§

01 Daňové idenlifkačnj čislo

c.z .4 ,9 .3 I .7 .3 .4.2
02 ldenlifikační čislo

4,9,3.|,1,3.4.z
03 Daňové přiznáni])

k dani z příjmú právnických osob
podle zákona č. 586/1992 sb., o daních z příjmů, ve zněni pozdějších předpisú (dále jen ,,zákon'')

za zdaňovaci obdobi nebo za období, za Keré se podává daňové přiznání

0,1,0.112,0.1,6 do 3,1l|.2t2,0,1,6
l. oDDiL - údaje o poplatníkovi

06 sidlo10)

a) ulic€ a čislo orientační, část obce a číslo popasné

07 (neobsazéno)

08 Přiznáni zpracoval a pledložal daňový poradce])

09 Plná moc daňového poradce k zastupováni Uložena u finančniho úřadu dner)

Kód

Kod

{plahý pío zdaáoýacl oblbbl za.fddé v lee m16 a pó adt zdaňovaclch obdf/bl za@éaťich v rca zo1/
za helé lhda pD pdéní daňového pftnáhi ldyne ú 31 pnsnce 2017)

1

Územnimu pracovišti Ý ve, pro

(- řád*-l M]'(inxx9a
Dúvody pro podána dodalečného
daňového pňznáni zjištěny dne

04 Kód rozlišeni typu pňznání

Základni inveslični fond podle

Zdaňovací období podle § 21a pism, (-D .atona

Počet přiloh ll, oddílu

Počel zvláštnich přiloh8)

Počet samoslainých příloh')

OGG
17bzákona]) (-Ti-r;-l

PRlzNANl

od

l,u,b,,b,i,a,t, 1,o,n,u,,L,e,t,o,h,r.a.d.,, .p... s.

b) obec 
^\ DéÁc) Psc

tl,p,r,o,u,n,n,o, , , , , , ,ffi G.6, Lri]
d) stát/kód státu e) čislo telefonu

7.3,7,4,2.3,9,2. 5

12 Transakcé U§kuleČnéné se spojenými osobamio)

13 Hlávni (přévaž(rjící) činnost

10 zákonná povinnos1 ověřeni účetní závěrky auditorem])

11 účetni závěrka nébo přehledy o májelku a závazcich a o příjmech a výdajich. pňIoženyl).l) r "- Ix^rrl

ICINNOSTI SPoRToVI\ iCH K LUBŮ
,1

I

kfixT-;-
(;-r;-,
(----Ň--l
klásilikace cz-NAcE')

.,- -, -.l
r-,ll

25 ua MFn ýu ý2ol a 21



ll. oDpÍL - daň z příimú osob (dále.ien ,,daň")

Výsledek hospodařeni (zisk ř, zkáta -)3) nebo roždíl mezi přijmy a vtidaji3)

] 866l3I.12.20l6

příjmy (§ 23 odst.3 pism, a) bod 1 zákona) a hodnola
6 zákona), pokud nejsou zahrnuty vé výsledku

a Výdaji na ř, 10

Částky, o které se podle § 23 3 písm, a) bodú 3 až 20 zákona zvyšuje výsledek
příjíny a výdal'i na ř, 10

a udržení příjmú (§ 25
!,,idaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištěni
24 zákona), pokud j§o! zahínuty ve ýisledku

přúmy a výdaji na ř. 10

Rozdal, o kteFi odpisy
uplatněné v účetnictvi
až 33 zákana

a néhmolného majétku (§ 26 a § 32a zákona)
odpisy toholo majeiku slanovené podle § 26

23 odsl, 8 zákona v připadě zrušeni poplatníka

i/ezisoučet íl. 20 + 30 + 40 50+61 + 62)

Přijmy, ktéré nej§ou
zahínuty Ve výsledku

daně podle § 18 odst, 2 zákona, pokud jsou
nebo V rczdílu mezi plíjmy a yýdaji (ř. 10)

§ 18a odsl, 1 zákona, pokud
poplalniků, nejsou předmělem daně podle

zahínuty ve Výs]edkU hospodařeni nebo v rozdí]U

§ 19b zákona. pokud jsou zahrnuty
v rozdílu mezi příjmy a výdaii (ř. ,l0)

§ 19 zákona, pokld jsou zahrnuty
v rozdílu mezi přimy a Výdaji (ř, 10)

Čáslky, o které se podle § 23
nebo rozdíl mezipříjmy a

3 pism. b) zákona snižuje \^ýsledek hospodařeni

Čáslky, o kteíé lze podle § 23
nébo íozdíl mezi příjmy a

3 pi§m, c) zákona snížil V,isledek hospodaření

daně podle § 23 odst, 4 písm, a) zákona

daně podle § 23 odst, 4 pism. b) zákona

Plíjmy a částky podle § 23
odst, 4 písm, a) s b) zákona

4 zákona, s vlijimkou příimťr podle § 23

a nehmolného majetku stanovené podle § 26
toholo majelku uplatněné v účelnictvi

které částky výdajů (nákladů) Vynaložených
příjmú převyšují nákledy uplatněné v účetnactví

23 odst.8 zákona V připadě zrušeni poplatnika

+ 112 + 120 + 130 + 140 + 150+ 160 + 161 + 162) 1518579

Název položky
Vyplní v celých Kč

pop]atnik fnančni úřad

10,)

100

101 6662052

1093)
Příjmy osvobozené od daně
Ve Výsledku hospodařeni nel

1103)
Přiimy o§Vobozené od daně
Ve Výsledku hospodařeni nel 856527

111)

1123)

120 Přijmy nezahínované do zák

130 Přijmy nezahrnované do žáki

1403)

150 Rozdil, o kierý odpisy hmotn
až 33 zákona převyšují odpi!

1606)
souhrn jednotlivých rozdilů, i

na dosažení. zajjšlění a udř,

161)
uprava základu daně podle
s likvidaci

1623)

17o
Mezisoučet
(ř lo0 + í01 + í09 + 110 + ll

2



Přiloha č. í ll. oddílu
ldentifkačni číslo

4.9.3.|.7.3.4.2
Daňové identifkační číslo

c,z,4 _9 .3 | .7 .3 _4,2

A, Rozdélení výdajŮ (nákladÚ), které. se_neuznávají za výdaje (nákledy) vynaložené na dosaženi, zaiištónía udžení přúmú, uvedených na řádku 40 podb úatov,ýclr skúpiň uctov3'tiiáy - náklady

B. odpisy hmotného a nehmotného majetku
a} Deňové odpisy hmotnóho a nehmotnóho ma|etku uplatněná jako výdri (nákled) na do3ažoni, zajištěni a udž.ni zdanltolnýchpňrmú podle § 2/t odst. 2 piam. a) zarone

12

ueetni oopisy, s uYlmrou uveoenou.,-JE odst 1 pism zg) ,á*ona, uiil6ii6ii
maletku, kíery není Vymezen pío Účely zákona Jako hmotný ňa|elek. a nehmotného
malelku, ktery se neodplsujé podle loholo zákona, uplálněné Dodle § 24 odst 2
plsm _vl zakona jako Vyda| (náklad) k dosaženi, zaiišlění a udženi z]danitelnvcnpnlmu, Pro nehmolny maFlek zaevdovaný do maFiku poolainika do 31, orosláce
Z.U.UU se,pouz]je,zákon \€ zněni plainém do uvedeného dala, a lo až do dboy;enovylazenl z majelku poplalnika

3

Řaoet Název účtové skupiny (včetně čísehého označeni) Vyplni V celých Kč
poplatník íinančni úřad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 celkeín

Řaael Název položky Vyplni v celých Kč
poplalník frnančni úřad

1 odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupjny í
2 (neobsazeno) X X

3 odpisy hmolného á nehmotného maietku žářazeného do odpisové skupany 2

odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 3

5 odpisy hmotného majelku zařazeného do odpisové skupiny 4

6 'ojpisy hmotného majetku zařaženého do odpisové skupiny 5

7 odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 6

8 odpisy nmotného maielku podle § 30 odst, 4 zákona,
ve zněni účinném do 31, prosince 2oo7

9 odpisy hmolného majetku podle § 30 od§t.4 až 6 a § 3ob zákona

10
Odpisy nehmotneho maffi
poplalnlxa Ve zdaňovac|ch obdoblch započa\rch v roce 2oo4 a .ózarě||

]1 Daňové odpisy hmolného a nehmolného majetku celkem

b) učetní odpisy hmotného a nohmotného ma|.lku uplatněnó Jako výdai (náklad) na do3až6ni, zajištění a udržoni zdanilolnýchpřiimú podle § 2,1 odst. 2 písm. v) zákona



zahrnovaný do _daňových výdajú (nákladů) á zákonnó opravné Položky k pohledávkám,
žék podlg § 5 zákona o rozérvách - vyplňUji všichni poplátnici

§ 8 žákona o íezervách v
za dlužniky v jnsolvenčnim řízeni Vytvořené podle
období, za kleré se podáVá daňové pliznáni

stav 2ákonných opíavných
řízeni(§ 8zákona o rezervá(

)ložek k pohledávkám za dlužniky v lnsolvenčnim
ke konciobdobí. za kleré se podává daňové pňznáni

splatných po 31. plosinci 1994, k nimž lze tvoňt
zákona o íezgrvách) ke konci období, za kleré

o rezeNách v daném období.
pOhledávkam vytvořené podle § 8a zákona
é se podáVá daňové přiznáni

po 31, píosinci 1994 (§ 8a
cíaňové oliznání

o íezervách) ke konciobdobÍ, zá které se

§ 8b zákona o rezeNách v
ž lilulu íučeni za celnl dluh Vytvořené poclle

obdobi, za kléré se podává daňové přlznáni

stav žákonných opravných I
(§ 8b zákona o íezervách) ke

k pohledávkám u titulu ručení za celní dluh
obdobi, Za kleré se podává daňové přiznání

o rezeNách v daném obdobi.
im pohledávkám, Vylvořené podle § 8c zákona
které se podává daňové přižnáni

slav zákonných opravných p
podle § 8c zákona o rezervách

žek k nepromlčeným pohledávkám vytvořených
konci obdobi, za které se podává daňoVé přiznání

zovacich cen pohledávek nábytió postoupenim,
obdobi, za kteé se podává daňové pňznáni jako
a udrženipři|mŮ podle §24 odsl,2 olsm v) zákoná

§ 5 odst,2 pi§m, a)zákona o
nepromlčených pohlédáVek z úVěrů podle

opravné položky k
§ 5 odst.2 pism, a)

pohledáVkám z úvěrú, vytvořené podle
vách za dané zdaňovaci období

(§ 5 odst,2 písm, a) zákona o

PrUméíný stav poskytnulých
§ 5 odsl,2 pism. b) Zákona o

záruky za úvěry, vytvořéné podle

(§ 5 odst. 2 pi§m, b) zákona o ) ke koncizdaňovaciho období

fyžickým osobám na
nesniŽeném o opravnl

(§ 5a odst, 4 zákona o

o úvěru. vytvořené podle'§ 5á odŠt. 4 iáko'ílá

základě smlouvy o úVěíU (§ 5á odst, 4 zákona

podle §6zákona o rezerváchvdaném období,

rezeívy a opravnó podle § 5 zákona o řezeívách - vyplňt]ji pouze banky

o řezeřvách - vyplňují spořit9lní a úvěíni družstva a ostatni finančni instituce

pouze pojišt'ovny

c. odpis pohledáVek
a zákonné oDťavn
z prl|muI Ve

a) odpis neuhřazených pohledi
mimo bánkovni( h opravných

k dosažení, zaiištěnl a udrženi přiimů a zákonne lezervvl č, 593/1992 Sb,, o rezervách bró zjištěnl základu dané
on o íezeryacn)

2 pism, b) žákona o

v pojišťoVnictví

lV rezeív v pojišťovnictvi (§
podává daňové přiznáni

zákona o rezervách) ké konci obdobi, za které



hmotného všichni

25 Rezerva na opíavy hmolného majelku vytvořená podle § 7 zákona o rezerv;ch
v daném zdaňovacirh obdobi

26 Slav rezerv na opravy hmolného maletru t§ 7-átóňá--eierváin|
zdaňovaciho obdobi

rczsrvy - pouze poplatnici opávněni k joiich tvorbě a použiii

27 R_elerva nq pěslebni ónnosl uytvoreňffi
obdobi, za kl9ré s€ podává daňové pňznání

28 slav íezervy na pěstebni ónnost (§ 9 zákona o rezerváiň; keToňiň6i66iT
se podava daňové přEnani

291 O§atnl reze.vy vytvorené podle § ffi

o3tatní zákonné

Rezorva na nakládání oloktíoodped9m solárních pan.lú

D. (ngobsazeno)
E. odečet daňové ztráty od zákledu

fondu o záporný rozdil mezi jeho
20íí ívvolni se ý célých kčl

daně podle § 34 odst. í až 3 zákona3) nebo sniženi základu daně oodílového
příjmy a výdaji podle § 20 odst.3 zákona, ve znění platném do 1i. ěervence

F. odpočty podlé § 3il odst. 4 zákona
a) (n9obsazéno)
b) Uplatňování odpočtu na podpoíu á v\ivoio od ákladu daně podl6 § 3,| odst 4 a § 3,|a až § 3,{e ákona (vyplni se V cehich Kč)

c) uphtňováni na podporu odborného vzděláváni od zákládu daně podlé 34 odst 4 a § 34í až § 3,|h ákona se v cetých Kč)

s oloxlíoooped9m z€ so|ernich panalú - vyplňuji pouze poplatníci oprávněni k jeji tvorbě a použiti

30 RezeNa ná nakladání s elettrooaffi
až 11c zákona o íezervách v daném období, za klere se podáiá dáňov; pňzňáni

31 stav íezervy na nakládánis élektroodpadem ze sotárŇch[ánéii-
{§ l1a až 11c žakona o rezervách) ke kóncj obdobi, za ktere še podává daňové pňznani

zdaňovaci obdobi nebo období,
za kteíé se podává
daňové pňznáni.

v němž daňová ztráta vznikla
od -do

celková Výše daňové
zlráty vyméřené
nebo pliznávané

za obdobi
uvedené ve sl, 1

Čási daňové zllály ze s..2
klerou lze odečisl

v následujícich
zdaňovacich obdobích

zdaňovací obdobi nebo obdóbí
za které je podáváno daňové

pňznánj, v němž \rznikl nárok na
odpočel podl€ § 34 odsl, 4

a § 34a áž § 34e zákona od - do

celková výše nároku na od-
počel na podpoíu Vlizkumu
a v,ivoie vzniklá V obdobi

uvédeném vé sl, 1

nároku na odpočel ze sl, 2

zdáňovaci období nebo období,
za kleré je podáváno daňové

přiznáni, v němž ýznikl ná.ok na
odpočet podle § 34 odst, 4

a § 34íaž § 3.|h zákona od_do

celková v!ýše nároku na
odpočel na podporu odboí-

ného vzděláváni vrniklá
v obdobi uvedeném ve sl. 1

Čási nároku na odpočet ze sl, 2

odečtená
V daném

zdaňovácím období



G. celková hodnota

H,

daně sníženého podle § 34

Rozčleněni celkového
na ř. 3005)

plněni, kterou lze podle § 20 odst. 8 zákona uplainit jako odečet od základu

na slevy na dani (§ 35 odst. 'l a § 35a nebo § 35b zákona), kteni lze uplatnit

l. zápočet daně zaplacené V

něktených položek připadě komanditni společnosti1) (Vyplní se v celých Kč)

Počet samostatnýcrr piiron [--_l

v § 20 odst, 8 zákona prd zé základu dané sniŽeného podb § 3i zákona,

odvodu 2 loleríi a jiných
plněni ve výši up|alněných slev na dilčim

sleva podle § 35 odst, 1

sleva podle § 35 odst, í pism

Úhrn slev podle § 35 od§l, 1

sleva podle § 35al) nebo

Úhrn daní zaplacených v žahráničí, o které lze snižil daňovou povinnosi metodou

(úhrn částek z ř, 3
U nichž lze uplatnit melodu prostého zápočt!

Uhrn částek daní zaplacenýchiv žahraničí, o kteřé lze snzit oanŇoujŇnnost-
metodou prostého zápočtu (úhin částek z ř, 7 samostatných příloh k tabulce

Výše dáni záplacených v
a prc§lého zápočtu (součet

kteío!r lze započist nrelodou úplného
zí.1 a3)

na l. 2 a 3. zvýšený o kladný
kteíou ne lze zá počist (kladný íozdJl mezičáslkami
mezi částkami na ř.4 á í)a ř. 320 ll, oddilu)

Název položky a čislo řádku
řádku vyznač€né labulky

s nimiž souvlsičáslka 2:e

. oddílu, připadně čislo
rilohy č, 1 ll. oddilu,

čáslk3 za komandilni
společnost jako celek

zř.200(ř.2o1'

iNárok na odečel podle § 34 i

zákona (přislušný řádek sl, 2
4a§3afaž§34h
lky F/c)

4a§34aáž§3,{e
lky F/b)

na dilčím Ddvod! z l()lerií

nárok na slevy na dani
(ř, 4 tabulky H)

kierou lze započísl
čtu (ř,4labulky l)

K. Vybrané !rkazate e

Název položky Vyplni v celých Kó
poplatnik finančni úřad

] a) zákone

2 b) zákona

3 (neobsazeno) X X

5) }l) zákona

Řaoex NázeV položky Vyplni v celých Kč
poplatnik fnančni úřad

1ó)

2,)

3,)

4

5

ve \^išj uplatněných
h podobných heí



Řaoel Vyplni v celých Kč

poplátnik íinančni úřad

200

Základ daně pled úpravou o část zákládu daně (daňové ztíátv) Dlioadalici
ne komplemenlafu á o ptijmy podléha|ici zdanénl v zahranlčl'u'nl;hž li)
upIalňováno vyněli, a před snlžením o po|ožkv ood|e § 34 a § 20 odsl 7
nebo odsl B zakona, nebo daňová žttátá pteó Úpravo-u o čásT základu daně
(daňové zt.ály) přlpadajicl na komplemenláře a d Dřiimv oodléhallci zdanéni
v zahíánlčl U nlchž je uplatňováno Vyněll (ř, 1o * 7Ó - i7o))

856992

201 Část záktaou daně nebo daňové žtíály pňpadajíci na komplemenláře3),.)

2103)
Úhln Vyňatých příjmú (základú daně a daňových ztrát) podléhajících zdaněni
v zahraniči3)5)

220

základ daně po ůpíavě o čá§l zákládu daně (daňové ztíalv) ořioadaiíci
na komplémenláře a o přumy podléhailci zdaněni v zahraňi'či'. Lj nrcňž le
uplatňováno vyněli, před snlženim o položky podle § 34 a § 20 odst Ž
nebo oclsl, 8 zákona ) nebo daňova zřáta po úprávě o časi žákladu daně
(daňove zlíaty) plipadájíci na komplemenláie a o přúmy podléhaiici 2daněnl
V zahraniól, u nlchž je Uplalňováno Vyněti {ř 2oo - žoí _ 21o),)'

856992

Radek Vyplni V celých Kč

poplatnik íinančni úřad

23o odečet daňové ztráty podle § 34 od§t, 1 zákonas)

2403) odeče_i dosud neuplatněného nároku, ýzniklého v předóozió zdaňovacíó oMobíó
podle § 34 odst, 3 až 10 a 12 zákona, ve zněni plalíiém do 31. prosincé 2o(N

241

242
odečet naroku na odpoóel na podporu vlizkumu a wvoJe poc|le § 34 odst 4
a_§ 34á až § 34e zákona, včeině odečlÚdosud neuilaúreirlcn ňda]ů (nakladú)
pň reahzao projekiů výzkumu a vrvoje ve zněnr zákóna pleiném bo'31, 

'2 
2oi3

243 od_eFl. naJolu_ 1,9 odpočel ná podporu odbomého vzdělavánl podle § 34 odsl,4
a § 34f až § 34h zákona

250
základ daně po úpravě o část základu dáně (dáňové zlrátv) pňDa.taiicl na
komplemenláře a o při]my podléha|ici zdanéni v zahíaniči.'iJ nla:hž Ó uolálňovano
vyněti, snlženy o položky podle § 34, před sniženim o položkv oodÉ § 20 odst,7
nebo odst 8 zákona5) (ř 220 . 230 - 24o - 241 - 242 - 213i

856992

251 Časlka podle § 2o odst 7 zákona o niž mohou Vele|ně orosDěšni ooo|atnici
í§ 17a .ákola) dále snižll zaklad daně uvedeny na i zsb 300000

260 odéčet bežúplatných plněni podle § 20 odsl, 8 zákona (nejvtiše 10 o/o z částky
na ř, 250)5)

270
základ daně po úprávé o část základrr dané {oáňóvéitrátYIiřiiái
na komplementaře a o plí|my podléhaiicizdaněn;v zanraáiii, Ú nicÉž ie
up|alňováno vyněli, snížený o položky podle § 34 a čáslky podle § 20'odst, 7
nebo 8 zákona, zaokíouhlenÝ na celé tisícikorunv doll]\ {i 25o_251 - 26.)\

556000

28o sazba daně (v %) podle § 21 odst, 1 nebo odst, 2 anebo odsl, 3 zákona.
ve spojeni s § 21 odst, 6 zákona t9

290 oan !:4LL399
í00 l05640

300
slevy na dani podle § 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b žákona
(nejvýše do částky na ř 290)5)

301

310 Dáň upravená o položky uvedené na ř, 3oo a 3o1 (ř, 29o - 3oo t 3o1f) l05640

320
zápočet daně zaplacené V zahraniči na daň uvedenou na ř.3105)
(nejvýše do €stky uvedené na ř, 310)

330 Daň po zápočtu na ř, 320 (ř, 310 - 320), zaokrouhlená na celé Kč nahoru5) l05640

3316)
samostatný základ daně podle § 20b zákona. zaokrouhlený na celé tisicikoruny
dolú5)

332 sazba daně (V %) podle § 21 odst, 4 zákona, ve spojeni s § 21 odsl, 6 zákona

Daň ze samostatného základu daně ř, 331 x ř. 332
zaokíouhlená na cele Kč nahoru 1oo

zápočat daně zaplacené v zahraniči na daň ze samoslalného základu daně
(nejvýše do částky uvedené na ř, 333)

Daň ze samoslahého základu daně po zápočlu (ř, 333 - 334),
zaokroúhlená na celé kč nahoru

r

[.oo |""nou, 
o"n n, ..o - ..., F

l ""^ | Posiedníznár5 6"6 pro úč.ty 
"t"nou_tJoU |§38aodst lzákona(ř 340-335=ř 33oi | ,---,-| 

|



§ 38u

)

,)

)

- (neobsazeno

poplalnik, kteíý je
lalníkem dané je koínáí
dodatečného d3ňového

vybaveni aplikac€ textové
ivěíka nebo pňahled o maj€lku a z;
(§ 72 odsl, 2 zákona č 280/2009

ToMTo
A STVRZUJ| JE PoDPlsEM

se,uvede ěstká sé znaménkem minus (-)

Úda]Ů k láliooznácenému iadku se provede na samosláné piiloze, llskopisy s3mosiahýó přiloh,,iýdává i,4 nisteršvó
,ého pňznáníJsou elekrcnic&é velze lechlo llsl(opsú souěsli Prcgíamovélo Vybavení ápl]kac€ Ei€h.onická podáni

Nově zjišlěná daň (ř, 3ao ll.] oddilu)

Zýýšeni (+), snížení (-) (1, 2 - ř. 1)

Zvýšení (+). sniženi (-) Ztíáty (ř, 5 - ř. 4)

l l l007

srážkou (§ 36 odsl. 8 zákona)

Nedoplatek (-) (, 1 + ř.2 +

Přeplatek (+) lř. 1 + í.2 +
, 3 - ř, 340 ll. oddílu) < 0
, 3 - ř, 340 ll, oddilu) > 0

udaj6]o podoplsulícl osobě:

osoba opráVněná k
s uvedenínl vztahu l: přávnické

)_li daňový subjekl čizáslupce píávniokou osobou).
(náPř jednalel, povéřený píacovník apod,)

L. il. b. o. r I.n /.P,ř.e.d.s.e.d.a
oprávněná k podpisu

ol§k
rázitka

lečnost Uvede pouz€ čáslky pňpadajioi na &omandilisly
podle § l4t odsl 2 nebo 4 zákon€ č, 280/2009 sb,. d€ňový íad. ve zněnj Dozděišich oiedDisů aóébo óodlé
€deny dúvody pío leho podani Pň elsllíonlckém podáni léchlo dodatečnýétr oa6ovgcir pňináni je soÚ&sli
,le plo vyplněni rvlášhi pňtohv,

VysVělllvký:

nejsou v progíamovem vybáveni aphkace Ele{llonlche podanl
l údalú, lze úč,nně eleKlonlcky Podal píoslřednidvim F_Piiloh,

pokynů plo jejich vyplnění íozvést na zvláštní Příloze věcnou náplň částky
)dáni daňového pfrznánj jsou lextová Pole 9ro vyplnóni zvlášhich příloh

Nově 2jištěná deňová zlláta (ř,22o ll, oddílu)

k

D3lUm

,aio oiiohd,}z""cend poo polo1,o- l'/l ooolU ,e:ou@cli danoÝPhó
oiedPqů, o.o -óely ele.l,onlLle o pÓda-, oaňovPhó i7nd-l §e Učetnl
vykazu zi9ku á ziláty DoPipádĚ vybláne udaje z Př.,hledU o zňenach
Přllohy Učelnl ?ávěrry ,. ada, ? < po-l l n F,oi lor, ó.o §al o§láln}



Příloha k přiznání k dani z příjmu právnických osob
nebo od 01.0l 2,2o16

Daňový subiekt Klub biatlonu Letokad. p. s.
]č/Rč/DIč 493|7342 l CZ49317342
§ldlo / Bvdliště lrebo Místo podnikártí Šedivská 839. 56 l 5l LETOHRAD

Zvláštní přibha k řádku č,20 II. oddílu
Náklady lrlavni činnosti

Zvláštní pří|oha k řádku č.l l 0 IL oddílu
Členské příspěvky



VvPrané írdaje

s pol17. pro polřcbu popllllnika kc konlrolL, ťlek(ronicky odcslanjich Udaiu.lrclze,]c.]po(lžil

Iako §oučás| účctttiZávérk}. btldc_li pňZnáni |odáválro t listinnc po{iobč,

Datiový subiekt: Klub biatlonu Letohrad. p, s.

lC / Dlc: 49311342 / Cz4931,7342
sidlo účetní iednot ,y: §edivská 839. 56l5l LETOHRAD

z Rozvalr1, ílčetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti nellí podnikáíi, v
ke dtti 3t.l2.20I ó

plném roz§ahu

(v celých ti§ících Kč)

Á K1, IVA

hnlotnýnl movitýln věcem a souborům hnlotných nlovitých

stav k prvuínru
dni účetniho

nhrlohí

stav k
poslednímu dni
r'rčprrlihn nhrlnhí

2
Dlouhr.rdobÝ rnaietek elkenl 5l11,7
DloulrodobÝ ue}qnotný rnaietek 0 ()

A.1.1. Nehmotné VÝsledkv v ;zkumu a vývoje 0 0
A,L2 Software 0 {l

A.I.3. ocenitelná práva
{i 0

A,1.4, DrobnÝ dlotrhodobÝ n lntotný ntajetek 0 0
A,L5, ostatní dlor_rhodrlbÝ nr hmotnÝ maietek 0 t)

A.l.ó. Nedokončený dloLrhor obý nehnlotný nlaietek 0 0
A,1.7, poskytnrrté zálohv na lloLlhodobý nehnrotný nlaietek 0 0
A.ll, DIoultodobÝ lrrnotnÝ I qjgtek celkenr 51111 53675
A.ll. t, Pozetuky ls64 l564
A ll 2 UmčIcckii clila. r,,l'cdnl ty a sbírky 0 0
A,l|.3. Stavby 39963 3g96]]
A Il 4 Hnrotné movilé věci a piich soubory 2546 ]9.18
A,l1.5. pěstitelské celkv lryál ch poro§tli 0 l]

A.Il6 DosDělá Zviizta ll ieiic L skuDiny l] 0
A.l1.7. Drobttý dlouhodobý h totný rrraietek 5099 563 9
AIl 13 oslalni dlouhod(.,bÝ hl Lotný nraietek 0| 0
A,I|.9, NedokončenÝ dlorrhor lbý hnlotný rnaietek žJ05l 25ó l
A,l1,10, poskvtntltó 7álohv na louhodobý hntotný rnaietek 0 0
A.llli DlouhodobÝ finarrčrrí laielek celkem 0 0
A l|li ] Porlílv - ovládan:li neh, ovlírdaiicí osoba 0 tl
r\ ll1.2 PodílV _ nod§tátnÝ vli\ 0 0
A,lll.]. Dluhové cenné oanírv lržeDé do splatnosli 0 ()

A.lllt4 Zápůičky orgarrizačníl

ostalní dlollhodohé 7á

L složkánt 0 0
A.llli,5 růičkv 0 0
A.lll[6. ostatní illotlho{lobÝ fi r ančni rrtaietek 0 0
A,IV! oorávkv k dlotrhodobr mu rnaietku celkenr 22494 )4778
A.lvil , oorávkv k nehrnotnÝn výsledkůur výzkumu a vÝvoie 0l 0
A lVi2 oprávky k solirvaru 0 0
A.lVl], Oprávky k ocenitelnýrd právťrm 0 0

A.IV[4. oorávkv k dlobnénru r lorrhodobénru lrehlnotl)élntl nraietku 0 t)

A,lVl5 oprávky k ostatnimu dlouhodobému nehrrrotlré|r]u maietku 0| 0

oorávkv ke stavbátn 1:.Il21l 2 l0ó6
A.lVl7, oprávky k sanrostatDý 21|8 35lJ l

AIV8 Oprávky k pěstiteIskýÁ celkům trvalých porosni 0 0

A.IV,9, oprávkv k základnírnul§tádu a tažnÝtD zviřatůlD 0 0

A.IV,l0, I Oprávky k dobnénru dlotrhodobénru lunotnému nraietku l05 l3l
A.lV.ll, oorár,kv k ostatninru dlorrhodobému hrnotrlélTru maietku 0 ()

B, kJálkodobý ntaietek cdlkern I lt66 1,15l

B.t, zásoby celken 0l 0



AKTlv,4 Stav k prvlrínlu
dni účctního

období

stav k
poslcdnimu dni
účetniho obrlohi

2
l],I Maleriá| na skládě ll 0
B.I.2. Malcliál na ccstč 0 0
B.1.3. Ncdokončellá vÝťoba |) 0
B. L4, Polotovary vlastni vÝtoby 0 0
B,1,5 VÝrobkv 0 0
I].I.6. Mladá a ostatní zvířata a jejiclr skupinv 0 0
B, L7. Zboží na skIadě a v prodeinách () 0
B,1,8, zboží na ce§tě {) 0
B. L9. Poskvtnttté zálohy na zásoby 1) 0
l],ll, polrledávkv celkenr l]78 l66
B,l1.1 odbčratelé 395 35
B.l1.2. stněnkv k irrkasu 0 0
B.ll..]. PoltledáVkv Za cskontované cenné papiry () 0
B.lL4, Poskytntrté pror ozní álohy 82 ll2
B,l 1.5 ostatní pohledávk]l (} 0
B.I1.6. polrledávkv za zaměslnanci 0 0
B,l1.7. Poltledávkv za inslitucerni sociálniho zabezpečeni a veřeiného zdravotniho Doiištěíí |) (l

B,l I.8, Daň z přiirnů 2l 5
B,I1.9. ostatní přílné daně 0 0
B,I1.10, Daň z přidané lrodnoty 9tl0 l0.1,1
B,II o§tahí daně a poD|atkY |) (l

B,l I. 12. Nároky na dotace a ostatni zúětování se státniln rozpočtenr (} 0

B.l1.13. Nároky na dotace a ostatni zúčtování s rozpočtenl orgánů úzenrních samosprávlýclr
celků

0 0

B,ll,l4. pohIedálkv za spolcčníkv sdružcnýlni ve společnosti (, 0
B.l1.15 Pohledávkv z DevnÝclr tgrlninovanýclr operací a opci 0 0
B,I1.1ó. pohledávkv z wdanÝclr dluhopisů |) 0
B,l I. 17. Jiné pohIedávky 0 ll
B.l1.18, Dohadné účtl aktrr nr 0 0
B.I1.I9- Opravrrá položka k polrledávkátn 0 0
B,lIl. krátkodobÝ llnančni rnaietek celkenr 332 50l
B.lIL l Pellěžni prostiedkY v pokladnč 7l 65
B,ll1.2, Ceninv 0 0
B,l II.j. Peněžní prostředkY na účtqch 274 .l85
B.IIL4, Maietkoló cenné uapíry k obchodqvání 0 0
B.I lI.5. Dluhové cenné papíry k obchodoviiní (l 0
B,lll.ó, Ostatní ccnné papirv 0 0
B,l IL 7. peníze na ce§tě -l3 49
B.lV, Jiná aktir,a celkcm 5ó l734
B.IV.l Nákladv příšlich obdobi 56 llt.l
B,lV.2. Pl'iiDlv Dňštich obdobi

1) 0
Aktiva ceIkelrr 30849 .]07.18



PAslVA §tav k prvllíluu
dni účetního

nhriohí

stav k
poslednímu dni
liřctrrihn nhrlnhí

2
vlastní zdroie celkerr 2,7 7 4,7 2 950ll
lrrrění celkern ,l3174

13124
A,l,l, Vlastní iměni ] l3124 l3,7 71
A,1.2 I'ond! l) 0
A.1.3 oceňovaci rozdíly z dřeceDění finančního maietku a závazků 0 0
A.Il. Výs]erlck hosprldltřerl fcelken, 11023 l5?8.1
A.Il| l učet vÝsledku lrosoor atelll 0 l760
AIl) vÝsledek hosoodařen ve schvalovacinr i-izeni l854 0

A.tI.3 NeroztlělenÝ zil;k ner hrazená ztráta mirrulých let l2l10 1,102,1

B, cizi zdroie celkenr 3l02 l240
B,l Rezel,vv ce]ken-r 0 0
B,I. i. Rezelvy 0 0
B-ll- Dloultodobé závazkv :elkenr 2l00 ,10()

B.I1.1, DIcruhodobé úvěrv 0 0
B,l1,2, Vydané dluhopisv 0 t)

B.ll 1 ZáVazky z Dronáill1u 0 l)

l],lL4 přiiaté dlouhodobó zá ohv 0 0

B.l1.5. Dlouhodtlbé srrlěnkv úht,adě 0 0
1] lló Dohadné ťtčtv oesivni U 0

B,ll.? oslalní cllouhodobé zl vazkv 2l00 i .í{)l1

B,llL Krátkodobé závazky c]elkem 863 540
B,lll. l, Dodav telé 860 53ll
B.l ll,2, srněnkv k úhradě L) (l

B.l l1.3,
-"-.Ť.--B,ll1.4.

Přiiaté zá]ohy 3 2

c)stalni závazkv 0 0

F} lll5 za)něslnanci () 0

lJ,Il1.6 ostalni Zá\,a7kv vLiči rnrěstnatrcůtn 0 t)

B.lll 7 zlivazkv k instit.-rcim )ciá|niho zabezDečení a veřeiného zdravotního Ďoiištěni 0 0

l],llL 8 Daň z nňirrrťr 0 0

B,l l1,9, oslalní Dřílné danč 0 0

I] lIl l() Daň Z í,řid3né h()dllot,

ostaíní (lanč a nl)nlatk
0 0

a,ll1.I l 0l 0

B.tltll2. závazkv ze vztahu k s átnín)u rozpočtu 0| 0

B IIIil3 7^v^7kv 7e v7í^h| k í zoočtu orsánťl územnich sarrrosnrávnÝch celků U] (]

B, Il|: l J. Zír,azkv z uosanÝch n splacenÝclr cennÝch Daoilů a Dodilů 0| tl

B ll|[]5 záÝazkv ke soolečnikům sdrLržcrrÝrn ve sDolečnosli () (l

B.lll, l (), ZávaZkv Z Devni,ch lel rrínovaných oDerací a oDcí 0 0

B.Illil7, liné závazkv (] 0

B-llli l ll, krátkorlrrbé ťLvérv 0 0

B.lll. l 9. Eskontni úvěl.r' (J ()

B,ll1,20. vvdané krátkodobé dl IroDisV 0 0

B.llll2l , vlaslní clluhopis,l í) tJ

B IlIl22 Dohadné r'čtv nasivní 0 (l

B.Il1,2 ] osldlní kíátkodobé lii lncnl vvDomoci 0i 0

R lV IinÁ nesivr ce]kcnr 0l ,19

B,IV.l vÝdaie oříštích obdobi U (]

B I V,2 vÝnosv oříštích období 0l 49

PAStVA CELKI]M 10849 | .] 0?]lJ



lIlj,,()rlč]ll (hi,ptjlL/c|]()polí(.hUpon]!lnikrk.korltr(,lť.]ťkln)rrrCk\odc\lrnichU(hlLr.nťl,/.r.l 
l]l)Lrr]L

rlk. Ý]ua,isl il('ctlri /ti!črk\, hIJ. 1i pň/nljni ]]odt]\ tn]o ! ]jnin.j F\nnra

V_ybrané

Datiový subiekt: Klub biatlonu Letohratl. o, s.
tC / DIC: 493 1,1 342 / CZ493 1,1 342
Sidlo účetni iednotkv: Šedivská 839. 56l5l LEToHRAl)

Údaje z Výkazu zisku a ztrátJ- pro účetní jednotkY. u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, v
plném roz§alru

ke dni 31.12.2016

(v ce|ých tisícich Kč)

NÁzev položky činnost
hlavni

činllost
hosoodářská

ceIkcm

]
Nákladv 6509 176 72íi5

A.L Spotřebované nákupv a nakupované služby 0 |) 0

A.1.1 Spořeba tnateriálit. energie ir ostahrich neskladovaných dodávek l205 248 l453
A,I.2. ptodané zboží 0 0 0
A.I.3, Qpravy a udržování 286 1.1 300
A.1,4, Nákladv na cestovné l 2li 0 l 2lt
A,1.5. Náklady na repl€Zentaci 0 li 0
A,1.6. ostatní službv 2265 28tt 255]
A-Il, změna s{avu zásob vlastni čiitno§ti a aktivace (l |) 0
A.I1.7 Změna stavu zásob vlastni činnosti 0 () (l

A.l1.8. Aktivace mateťi!lu, zboži a vnitt,oorganizačnich služeb 0 0 0

A.l1.9. Aktivace dlouhodobého nraietku 0 (l 0
A.llI osobní nái<ladv l3ll0 lsI l53l
A.ll1.10. Mzdove nákladr lll4 l23 l237
A,llI.1 1 zákonné sociálni poii§tění )§a 2ti 2t]1
A-Il1,12. Q§!q!ní §ociální poiištění 0 0 0
A.lIl, l3_ Zólortrri, sociálni uikladv 7 0

,7

A.lII.14 ostatní sociálni rráklady 0 () 0
A,lV Danč a pop|atky 9l l0 l0l
A,IV- 15. Daně a poplatkv 9l l0 l0l

Oslatní nákIadv l72 2 |71
A.V.tó. Srnluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuly a penále 3 0 _-l

A,V.l7 Odpis nedobvtnc pohledávkv 0 0 0
A_V, l8, Nákladové írroky 0 0 í)
A-V. ]9. Kursové ztráty 2 0 2

A.V.20. Dary ll l) 0
A.V,2l Manka a škodv 0 0 0
A-v -22 Jiné ostatrli nákIady l67 2 l69

Odpisv, prodaný nrajeaek. tvorba a použiti rczerv a oDnvných Doložek lJli.l 50 93.1
A,V|.23. Odpisv dlouhod9bého maietku lil1.1 50 934
A-v1.24 Pt,odaný dlouhodobÝ maie tek t) 0 0
A.V1.25 Prodané cenné papiry a podily 0 (l 0
A.VL26. plodaný nlateriál 0 0 0
A.V1,27. lorba a porržití rezcrv a opravných položek (l 0 0
A,Vll. Posk\lnLllé přiSpé\ kY 0 () 0
A.VlI.28 Poskytnuté členské přispěvky a příspěvky zítčtované nrezi orgatrizačnínri

složkatni
0 0 0

A.Vll|. Daň z při,itnťr 0 0 t)

A.VII|.2
9

Daň z přilrnů 0 0 0

Nákladv celkern ó509 176 1285
B. VýnosY 7711 ,l13,7 9l5l



] Název položky



Upťlo.nění: oIů pouzc p.o polřbu nophtnll.& kc kqn!íolc clektrd,íaly od§hDých údrió, naiž.jq použit
jrlo součúst úúlrlrí z{věrky. budo-|i Přizrilri podÁýÁm v li§tinDa podobě,

DBňo\.ý subiekt: Klub biatlonu Letqblgd3, s.

lč / Dtč: 4931,1342 l cu93l7342
sidlo účetni ]ednrtkyl Šedivská 839, 56l5l LETOHRAD

VYbrrné Údile z Ronehy pro účctní jcdnotky, u kterých hlrvnlm př€dmětcm činnostl ncní podnlkán! y plném řoz hu
ke dDl31.12.20ló

(v celých tisíclch Kč)

ÁKTlvA

Oprávky k §arnostlhrýrrr htTlotným rnovitýrn věcem a souborůrn hrnotných movitých

Zásoby cell:ent



AKTIVA §tav 
'( 

prvnimu
dni účďního

oMobi

stav k
poslednimu dni
ričetního obdobi

2

B.I.1. Materiá] na skladě 0 0

I].1.2. Materiál na ceslě 0 0

ts.1.]. Nedokot]!'Dná \Ýrob{r 0 0
t].1.4. Po]otovar! vlastni rÝroby 0 0

B.1.5. Výrobky 0 0

B,1,6. Mladá s ostetní zvíiata a ieiiclr skuoinv 0 0

B,1,7. Zboá na skla<tě a v prodeinách 0 0

B.1,8. zboží na c3stč 0 0

B,1,9. poskytnuté álohy la zrisobv 0 0

B,lt. Poh]cdár,kv celkcrn l4,18 l166
D.lI.1. odběrrttelé 395 35
B,11,2, Směnkv k !4PLsu 0 0

B,ll,3 Pohlcdávky za cskontovallé ccunó papiry 0 0

B,I1,4, Poskýtnuti provoztti zrilirhy a2 ó/
B,l1.5. Ostatni pohledávky 0 0

B,11.ó, Poi edávky za zamrjstnanci 0 0

B,l!.7. Pohledávky za instittlcclni sociálniho zabezrrcčcrri a vcřciuého zdravotního poijštěllí 0 0

B,Ij.8- Daň z přiirnťr 2l 5

B.It,9. ostatni přimé daně 0 0

B.rt.l0. Daň z nřid rné hodnct y 980 l044
B.1l l ostalní dallě a popLiltky 0 0

B,11.12, NáIoky nfl dotace a ostotoi Zúčtováni se státním íozpočtem 0 0

B.I,L l3, Núroky ns dotlc€ ! ostrtní aičtováni § ro4ďtenr orgrinŮ rizemnich samospróvuých
oclků

0 0

B.lLl4. Pohledávkv zrr §Dolcčnjky sdružcnÝ i ve sDolďnosli 0 0

B.lI.15. pohlcdóvkv z pevni,ch tcrminovanÝclr oDclaci a oDci 0 0

B,IL l6- Pohlciávk,,, z vvdanÝch dltrhooisů 0 0

ts.l1-17. Jiné poh]erlávky 0 0

B,]L I3. Dohadné účty aktivní 0 0

B.ll. I9, opravná položka k pohledávkám 0 0

B.Il t, krátkodobý finančni nrajctck cclkctn 332 501

B,1l1.1. penéžni orcstiedkv v ookladně 1l 65

B,ll1.2. Ceninv 0 0

B,IIL3, PcuěžDi DFJ.§třcdkY tra ťlčtcclr 2,14 485

ts.tI1.4, Maietkové cenrró uaoírv k obclrodovánl 0 0

B,IlI._§, D]uhové ccrrné papíry k obchodováni 0 0

B,IIL6. csratlrí ccluré papín/ 0 0

B.lt1-7, peníze na cestě -l3 49

B. t \/, 5ó l734

B.Iv,1 Nakladv Diíštich období 56 l84

t].I\,,2, pfiimy piišticb obdobj 0 0

Aktiva ce]l:cnl 30849 30748

l



PAstvA ,bY L
Po.bdibu dni
účrnín rrlrlrr|rl

vlartd z&oic ccltra
A.l. .lněi ccllcar

l _l l :.l
A.1.1. vbel inani r-].l

^.1-2.
Fondv 0 ()

A.1.3.

A.ll,
Occňotnct rgzdlv z !řqccoattl 6§a!&o !i.# r ltvdd (l 0
vÝrlcdck hormdarrot *[rro 1.1IJ].1

A.U.l. Uča vů.t dtu b69oótnl {l l7ó0
A.l1.2,

l lii.l ll
A.u.].

1,I l70 l 10]1
B.
BJ.
B.1.1.

cizl z&oic cltcm
.l l0] l]J{)

Rcztrw crllcm {l (,

Rarw () {l
Dlottbodóé ávrzkv ocLrn ,'illll {00

B.tl. l. Dlouhodóé úr,Crv () (l

B.lt.2. vvdané dbbooirv {l (l

ii závrzlv z proaáimu (l 0
přiiaé dloubodóé dlol ll 0

(} íl
B.u,ó, Dohrdné ričw oriwrl ll 0

ortíul dloúodobó áy*y ] lilíl J(tll
lj líl Krúltodóa zivráY octro $ól 5.10
B.tl|.1. Doóvrr.lé Ii,il

smaútv t iúhíré ll {)

Ěiiúé ztlotť 3
B.ll1.4. olmí ávrztv {) 0

Ztt*+'.qi ()

(, ()

(l 0
íh! z dlioá {l ll
o.|.l!tďba& (l 0

]1 i;, Drn z ďidd boůotv 1l 0
olrtl dol g oodrrtv ll 0

, ,,i l i, ,l:'l: l: rL], ..ll,.],l (l 0
]i il 0 (}

| ,1 | (l 0

() (}

l] 1l, ,., (l 0

i] lJ (l {l

íl lJ

0 0

lI 0

lJ.I l1.2 l , 0 0

(t 0

il,: ll ()

i,], i .. !. ll (l {9
lJ |', 0 (l

l ll Jtl

.1l]ll{ 9 1ll1{ ti



Upoáo.tÉrtíi opis pouz. pm poŘiu popl{níl(E Lc Lo lrolc clcktrohicly od..lsných úd!jů, tpl2cJcj použíl
jako loočísl úč.{ni zúvarty, brdgti Dlirfuíoi í,oddváno v |i§tinnc podobě,

Daňov,í subieK: 

-

Klu'D biat]onu Letohrad, p. s,
Ič / Díč; !2]]r!2!!!!E]]342
Sídlo účenrí iednolky; Šedivská 839. 56l5t LETOHRAD

VYbrsné Údrlc z Yýkrzu zisku e árÓty pro ričetní jednotty, u kteřých hlavnim př€dmět€m člnno§ti n.nl pod1ikáDí, v
plném rozsahu

ke dnl3l.t2.2016
(v celýó tisicich KČ)

Poskytnuté čtenské příspěvky a příspěyky zúčtované mczi organizačními



Nízev poklžky činnost
Ilavní

činnost
l,] os íll] dářs k á

celkern

? 3
B,l. l'Iovozní dotace 320l 0 320l
B.I.1, provozní do,tace 3),01 0
B.It, PŤiiaté pŤísoěvkv 43t2 0 43l2
B.II,2. l'řiiaté příspěvkv zťrčtgvané mezj organizačnimi složkani 0 0 0
B.I1,3. Pf iiaté př|spěvkv (darv) _1455 0 ,3455
R.II.4. přiiaté členské rrřisoěvkv 857 0 857
ts,lll, T'ržby za vlastní výk o\Y a zA zboží 202 l4j1 l ó39
B.lv. O*amí vÝnosv 0 0 0
B.lV.5. s|nluvní pl)ku(Y. úrokv z prodleni, 9§tatlj pokuťy a pená]ú 0 0 0
B-Iv,6. Platby za odeosané nohledávkv 0 0 0
B.ív.7. vÝnosové úroky 0 0 0
B.lv.8. Kursové zislv 0 0 0
B.IV,9, zúětotttioí fond0 0 0 0
B.(V.l0. .liné o§rarni yýnosv 0 0 0
B.v, Tžby z prodeie maietku 0 0
B.v.l l |-t,žbv z plodeie dlol:hodobého nehrnotoého a hmotného maietku 0 0 0
B.v,l2. Trž.bv z prodeie cemÝcb paoírů a podí.lů 0 0 0
Ir.v.13. lržby z prodeje materiálu 0 0 0
B,v,l4, !fo95y4!átkodobého ílnarrčqího maietku 0 0 0
B.v,l5. Výnosv z dlouhodol>eho finaněnibo majetku 0 0 0

vÝnocv celkem 77l4 l437 9l5l
c. vÝsledek bospodaření před zdaněním l205 ó6l l8ó6
D. $!9dp\ b$podaření po zdaněni 0 0 t760

1

320l

0



Klub biatlonu Letohrad' p.s.
Šcdi\ská 839.5ól 5l Lctohrad. lČ 493 l7342

Příloha k účetní závérce za rok2016

Klub biatlonu Letohrad, p.s.

Sídto: Šedivská 839,561 5l Letohrad

IČ: 49317342

Právní forma účetní jednotky: pobočný spolek

Předseda:

Ing. Libor Vlčel r. č. 650830/0667, Orlice 285, 56l 5l Letohíad

Rozhodujíci předmět činnosti:
Sportovní činnost

Rozvahový den: 3|. 12.2016

Okamžik sestavení účetní závěrky: 31.3.20|7

Průměrný počet zaměstnanců: §zický stav k 31 1216 - 3.

Poufité účetni zásady a metody: v souladu se Zákonem o účetnictvi

Popis činnosti v roce 2016:

Klub se plně věnuje rozvoji sportovní §inn65fi, lylepšování prosťedi, péči o sportovce, o děti a
mládeŽ. V roce 20l6 se klub věrroval modemizaci areáhl, doplnil technické zrlzemí klubu a řešil
efektivitu v členské zri,kladně.

V Letohradě 3l. 6íena 20].7

Ing. Libor Vlček, v. r.
Předseda

Zpracoval:
Ing. Zdeněk Maixner


