
Přehled hospodaření KCHMK 01-12/2013 
                       

  Výdaje  Příjem      
              

Členské poplatky   53 944,40 Kč      
              

Dary   13 364,99 Kč      
              

Semináře 132 194,90 Kč  65 150,00 Kč      
              

Akce a výstavy 134 439,30 Kč  143 276,00 Kč      
              

Ostatní proovozní výdaje 43 959,00 Kč          
              
              

Celkem 310 593,20 Kč  275 735,39 Kč      
                       
            
            
Legenda      Legenda      
výdaje akce a výstavy           příjem akce a výstavy           

licentace,přehlídka plemených hřebců,jarní výstava,šampionát,cavaleto licentace,přehlídka plemených hřebců,jarní výstava,šampionát,cavaleto 
            
Stav pokladny 31.12.2013 809 Kč           
Stav klubového účtu ke dni 31.12.2013  59.235 Kč       
            
            
 
 
 
 
 
 
 
 



Semináře s John Ebert + Bill Farchild     
Náklady: 132.194,90kč  (letenky pro přednášející ,ubytování přednášejících,  lektorné pro přednášející, přednáškový sál, cofee break pro účastniky i přednášející,  
pronájem jízdárny Ctěnice, překlady a tlumočení pani Denisa Veghter, a Lucie Pešková, cestovné pro překladatele, ubytování pro překladatele, kancelářeké 
potřeby, občerstvení, doprava přednášejících z hotelu na místo přednášení) 
Příjem: 65.150kč ( poplatky za účast na semináři) 
Prodělek: 67.077,90Kč 
 
Členské poplatky za rok 2013  
Příjem: 53.944,40 Kč 
 
Provozní náklady klubu  
Náklady: 43.959Kč  ( vyrovnání pokladny pani Filip,, odvody ASCHK, poplatek za vedení účetnictví za rok 2012, tisk plátna, u kterého se fotí koně,  pohřební 
věnec pro pana Sádla, tisk katalogů plemenných hřebců a stájí a farem + katalog výstava + reklamní plakáty na akce klubu , poháry pro vyhlášení Honor roll 2013)  
Příjem: 13364,99  ( sponzorské dary) 
 
Pokladní kniha Kynclová zůstatek 802Kč 
(výdaje:  nákup kancelářských potřeb,. květiny, poštovné, platby rozhodčím za posuzování, cestovné rozhodčím,veterinární dozor, ozvučení, fotograf) 
 příjmy: prodej katalogů, platba za účast na seminářích hotově, poplatky za dohlášení do výstavních tříd v den akce, mimořádná licentace) 
 
 
Licentace hřebců a svod klisen 
Náklady: 3483kč ( pronájem haly, občerstvení rozhodčím, veterinární dozor) 
Přijmy : 11.600kč ( poplatek za akci + hardchip) 
Výdělek: 8.117Kč  
 
Přehlídka plemenných hřebců 
Náklady: 1.000kč ( fotograf) 
Příjem: 14.050kč ( poplatky za reklamu v katalogu hřebců)  
výdělek:  13.050kč 
 
Jarní výstava Litohošť 
Náklady: 30.462,50Kč ( stuhy , šerpy, pronájem haly, ozvučení, platba rozhodčím, občerstvení pro rozhodčí a personál v kruhu) 
Přijmy: 42.100kč ( poplatky za výstavní třídy) 
Výdělek: 11.637,50Kč 
 
 
 



Národní šampionát Opřetice 
Náklady: 88.681,80Kč   ( šerpy, poháry, pronájem haly, veterinární dozor, upomínkový dar pro rozhodčího, kokardy, veterinární dozor, ozvučení, fotograf, 
překladatel, občerstvení, letenky pro rozhodčího, hotel pro rozhodčího 
Příjem: 57.926 Kč ( poplatky za výstavní třídy, + proplacení letenek a hotelu pro rozhodčího od ASCHK) 
Prodělek: 30.755,80Kč 
 
Velká cena Cavalletto:  
Náklady: 10.812Kč ( katalogy, ozvučení, pronájem haly a občerstvení pro rozhodčí a personál, platba rozhodčí , stuhy) 
Přijmy: 17.600Kč ( poplatky za výstavní třídy) 
Výdělek: 6.788Kč 
 


