
Ekonomická zpráva pro shormáždění delegátů SBD Réna,
konané dne 16.9.2020,

obsahující zprávu o hospodaření za období 1-12/2019, 1-6/2020
a návrh plánu na rok 2021

Vážení delegáti, vážení přítomní.

 Mým dnešním úkolem je seznámit Vás s výsledky hospodaření našeho družstva
za rok 2019, tak jak tato povinnost vyplývá ze zákona o účetnictví, ze Stanov
našeho družstva a dalších souvisejících právních předpisů. Podkladem pro mou
zprávu  jsou  především  údaje  z  účetního  výkazu  „Rozvaha“  obsaženého  v
tabulce,  která  vám  byla  již  dříve  předložena,  dále  obsah  účetní  evidence
družstva a  zpracování  výkazu zisku a  ztrát.  Dále  vás seznámím s  výsledky
hospodaření střediska správy za 1.pololetí roku 2020 a plánem na rok 2021.
Nyní  se  budu  věnovat  výsledkům hospodaření  roku  2019  střediska  správy.
Výsledky jsou v tabulkách nákladů a výnosů. 

V první tabulce "Náklady  roku 2019" jsou uvedené položky jednotlivých
nákladů  za rok 2019 po jednotlivých čtvrtletích s uvedením součtů za pololetí a
celkový rok. V posledním sloupci je vyčíslena na jednotlivých účtech hodnota
plánu pro rok 2020, který jsme schvalovali na minulém shromáždění delegátů.  

 Dovolím se  zastavit  jen  u  položek,  které  vykazují  větší  rozdíl  mezi
plánem roku 2019 a skutečnými výsledky. 

V roce 2019 jsme se snažili hodně šetřit na nákladech na materiál i služby.
Jedná se o účty 501, 502, 510, 512, 513, 518. To se nám povedlo, proto vidíte na
všech těchto zmíněných účtech je náklad nižší nebo téměř  shodný s plánem.
Vyplatila se nám také investice do opravy elektroinstalace v roce 2018 a dále
rozhodnutí zateplit budovu správy v létě 2019. Dlouhodobý nárůst nákladu na
spotřebu elektrické energie a tepla se zastavil. Zateplení budovy správy bylo v
hodnotě  839 tisíc korun. Náklad byl  zaúčtován jako technické zhodnocení  a
bude  se  pravidelně  odepisovat  společně  s  budovou  správy.  Další  velkou
položkou byla montáž klimatizace v budově správy. Klimatizace stála 119 tisíc.
Klimatizace byla stejně jako zateplení zaúčtovaná do technického zhodnocení a
bude společně s budovou správy odepisována. Pravidelné odpisy se účtují do
nákladů na účtě  551.10. Protože jsme v roce 2019 nepořizovali téměř  žádný
nový  drobný  dlouhodobý  majetek,  který  se  odepisuje  100%  odpisem,
vykazujeme v položce odpisů na účtě 551.10 úsporu proti plánu ve výši 73 tisíc. 

Vyšší byl náklad na účtě 511.10, kde byl mimo plán zaúčtovaný náklad na
na  opravu  obou  služebních  vozidel.  Škodu  Rapid  nám  naboural  neznámý
pachatel  v  Brně  na  parkovišti,  na  Renaultu  Kangoo rozbil  odlétnutý kámen
přední sklo. Obě opravy byly ve výši asi 32 tisíc a zaúčtovány do nákladů účtu
511.10. Opravu proplatila pojišťovna. Úhrada od pojišťovny je zaúčtovaná ve
výnosech na účtě 648.20.



Dále  byl  plán  překročen  o  50  tisíc  ve  mzdové  oblasti.  Z  důvodu
výborného výsledku hospodaření, rozhodlo vedení družstva o mimořádné roční
odměně pro zaměstnance na konci roku 2019. Plán byl také překročen na účtě
591.01  –  daň  z  příjmu  právnických  osob.  Z  důvodu  vyššího  kladného
hospodářského výsledku byla tato daň od 38 tisíc vyšší než byl plán.

Poslední položkou nákladů, která nebyla v plánu je na účtě 545.10 částka
20  tisíc  korun.  Jedná  ze  o  pokutu  od  Živnostenského úřadu  v  Ivančicích.
Kontrolou, která proběhla v loňském roce byl zjištěn přestupek, že SBD Réna
vykonávala správu SVJ bez příslušného živnostenského oprávnění. Na obhajobu
vedení družstva musím sdělit, že se jednalo o dlouhodobý nedostatek, který se
datoval  z  doby zakládání  prvních SVJ  a minulé  vedení  družstva tento  krok
neprovedlo.  Ihned, jak  jsme se o tomto nedostatku dozvěděli,  byla  sjednána
náprava.  

Náš záměr, šetřit v roce 2019 na nákladech, se podařil. Dokazuje to, že
celkový součet nákladů ve výši 4 670 tisíc je o 93 tisíc nižší než byl plán. 

Nyní se dostávám ke druhé tabulce a to jsou výnosy střediska správy za
rok 2019.  Výrazné zlepšení vidím na účtě 602.62 „vlastníci tržby“. Jedná se o
výnos ve výši 2 892 tisíc za správu SVJ což je o 66 tisíc více, než bylo v plánu.
Má to přímou souvislost se zvýšeným počtem spravovaných bytů a garáží od
roku 2019.  V roce 2019 jsme převzali do správy dvě nová SVJ a to v Rosicích,
Pod Zahrádkami 701 s 9 byty a na Zastávce, Lípová 627 se 14 byty.
Uspokojivé jsou i výnosy na účtech 662.10+20 „bankovní úrok“ , kde se nám
podařilo dosáhnout vyššího výnosu proti  plánu o 54 tisíc i  když se celkové
množství prostředků za úroky každým rokem snižuje. Souvisí to s převodem
bytů do osobního vlastnictví. Když vyvádíme z účetnictví SBD Réna družstevní
dům do SVJ, tak převádíme veškeré peněžní prostředky takového domu na účet
nového SVJ. Tím nám stále ubývá peněžních prostředků na účtech SBD Réna a
tyto  prostředky  jsou  úročeny  menším množstvím úroků.  V  roce  2019  jsme
převedli do osobního vlastnictví 3 družstevní domy tj. 16 bytů a 3 garáže na
ulici Lípová 424 na Zastávce, 24 bytů na Majrově 629-631 a 28 bytů na Majrově
632-634 ve Zbýšově. Tím se nám dostalo na účtě 641.50 „tržby za převod bytů“
do výnosů 242 tisíc.
V dalších položkách jsme nebyli tak úspěšní.  Dlouhodobě se nám nedaří plnit
plán v oblasti provozních výnosů. Jedná se o správní poplatky, pronájmy, úroky
z prodlení od neplatičů. V oblasti neplatičů můžeme být zcela spokojeni, protože
neevidujeme  v  družstevních  domech  žádné  výrazné  dlužníky.  K  31.7.2020
představuje  dlužné nájemné  za  všechny  družstevní  byty a  byty  vlastníků  v
družstevních domech částku 31 745,-Kč. Je to něco více než jsem uváděla ve
své  zprávě  na  minulém  shromáždění  delegátů.  Nárůst  je  hlavně  z  důvodu
zvýšení správních poplatků od 1.1.2020, kdy si hodně nájemníků  a vlastníků
nezměnilo  trvalé  příkazy.  V  tomto  ohledu  jsou  na  tom lépe  ti,  kteří  platí
prostřednictvím SIPA, kde zařizujeme změnu platby předpisu automaticky.



Také výnosy na účtech 699 se snižují  a budou se snižovat i  do budoucna z
důvodu převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví. Jsou to výnosy ze
správy družstevních domů a režie družstevních kotelen.
Součet všech výnosů střediska správy za rok 2019 je 5 020 tisíc a je o 257 tisíc
vyšší než bylo plánováno.
Rozdíl nákladů a výnosů střediska správy činí 350 tisíc. To bylo vše k rozboru
výsledků  hospodaření  střediska  správy  a  nyní  se  dostávám  k  výsledku
hospodaření celého SBD.
       Celkové náklady tedy činily 10 283 423,41 Kč a výnosy 10 690 750,91Kč.
Zdůrazňuji  fakt,  že  jsme  v  roce  2019  vykázali  zisk  za  celé SBD  ve  výši
407 327,50 Kč. Z toho zisk střediska správy činí 349 921,18 Kč.  Tento zisk
bude po schválení shromáždění delegátů převeden do nedělitelného fondu, ve
kterém budeme pak vykazovat celkovou částku 4 068 421,99 Kč.

Z účetního výkazu Rozvaha:

Aktiva celkem: 116 786 327,-

Z toho: dlouhodobý hmotný majetek   82 223 000,-
 Oběžná aktiva   34 563 000,-

z částky oběžných aktiv   
činí      krátkodobé pohledávky     9 255 000,-

finanční majetek   25 308 000,-

Pasiva celkem          116 378 999,-

Vlastní kapitál               81 262 000,-
z toho:  základní kapitál     4 785 000,-

 kapitálové fondy   72 351 000,-
 výsledek hospodaření        407 000,-
 fondy ze zisku (nedělitelný)                             3 719 000,-

Z částky cizí zdroje   35 036 000,-
činí     úvěry     4 709 000,-

krátkodobé závazky   10 992 000,-
dlouhodobé závazky                                        19 335 000,- 

 
Časové rozlišení        489 000,-     

Pokud  se  týká  hospodářského  výsledku  jednotlivých  samospráv,  zde
vykazujeme vyrovnané hospodaření vzhledem ke tvorbě  nájmu z krátkodobé
rezervy  a  dlouhodobé  zálohy.  Zdaněny  byly  pronájmy  střech  pro
telekomunikační  potřeby,  štíty  pro  reklamy. Výnos z těchto pronájmů  po
zdanění činí   u  samosprávy 560 Odrovice 2 578,23Kč, u SA  570 Oslavany



Starohorská 34,35   36 187,56 Kč, u SA 571 Oslavany Starohorská 36-38 částku
3 965,76 Kč,  u  SA 616 v Rosicích, Kaštanová 1177-1179  7 690,95 Kč a
poslední samosprávou, která má výnos je SA 803 Zbýšov, Majrov 629-631 ve
výši  6 983,82Kč . Uvedené částky budou po shromáždění delegátů převedeny
jednotlivým samosprávám do fondu oprav.
Na roční účetní uzávěrku byl zpracován rating, se kterým vás seznámí předseda
kontrolní komise.
       V následujících  dvou tabulkách "Náklady a výnosy roku 2020“ jsou
uvedeny jednotlivé náklady a výnosy za 1.pololetí roku 2020 a plán na rok 2021
pro středisko správy. Středisko správy vykazuje celkový zisk za 1.pololetí roku
2020 ve výši 29 130,44 Kč. Výsledek hospodaření celého SBD Réna Ivančice za
1.pololetí roku 2019 je zisk 5 375,51 Kč.  Přesto, že jsme jsme v letošním roce
navýšili příjmy zvýšením správního poplatku, vykazujeme v 1.pololetí nižší zisk
než  v  minulých  letech.  Způsobila  to  letošní  nelehká  situace  kolem  šíření
koronavirové  infekce.  Představenstvo  odsouhlasilo  zvýšené  výdaje  na
dezinfekci, úklid a dále  peněžní dar nemocnici Ivančice  ve výši 20 tisíc korun.
Dále bylo rozhodnuto, že poskytne na náklady střediska správy pro všechny
vchody  v  družstevních  domech   dezinfekční  prostředky.  Byly  předány
jednotlivým  předsedům  samospráv.  Prosíme  o  zajištění  řádného  úklidu  a
dezinfekci domů. Pokud  budete potřebovat k dezinfekci další prostředky, budou
už ale účtovány na vrub fondů oprav. 
      V oblasti nákladů  v letošním roce jsme zrealizovali také plánovaný nákup
nového serveru, programového vybavení pro server, tří počítačů a 8 obrazovek.
Zcela v souladu s plánem byla provedena výmalba přízemní části budovy včetně
garáží a schodiště.
Nedaří plnit plán v oblasti příjmů. Hlavně je to u poplatků na naše další služby
jako jsou převody bytů,  poplatky za změny ve výborech SVJ a další úkony,
které nebylo možno provádět v době karantény. Také nyní je tento proces hodně

utlumen. Po vyhodnocení výsledku pololetní závěrky budeme do konce roku
2020  zatěžovat středisko správy jen nezbytně nutnými náklady.
      V plánu na rok 2021 jsou navýšeny příjmy a výdaje o 80 tisíc Kč proti roku
2020.  Vedení  družstva  společně  s  představenstvem  družstva  odsouhlasilo
zvýšení platů o 2% .
  Návrh mzdových prostředků pro předsedu družstva pro rok 2021 je ve výši
39.600  Kč  měsíčně  a  roční  odměny  ve  výši  47.600Kč.  Pro  vedoucí
ekonomického oddělení je návrh měsíčního platu pro rok 2021 ve výši 32.600,-
Kč a roční odměny ve výši 39.200 Kč. 
    Plán také počítá s výměnou zbývajících 5 kusů počítačů.
       Podklady pro tuto zprávu, to znamená originály účetních výkazů – Rozvaha
a Výkaz zisků a ztrát za rok 2019 a 1-6/2020, jsou uloženy na ekonomickém
oddělení družstva a lze je na požádání předložit k nahlédnutí členské základně.
        Nyní se ještě krátce zmíním o výsledcích vyúčtování služeb za rok 2019.
Za družstevní domy evidujeme celkem 3 009 521,-Kč přeplatků a 152 232,-Kč



nedoplatků.  Přeplatky  byly  vyplaceny  dne  13.5.2020  na  sporožirové účty  a
odeslány České poště k vyplacení B složenkami. 
             Letošní rok je pro nás náročný na zajištění chodu družstva v době
určitých omezení. Klademe důraz na prevenci nákazy zaměstnanců,  abychom
mohli dodržet všechny termíny a včasné odevzdání dokladů.  Zatím se nám to
daří, ale prosíme o pochopení, pokud se situace zhorší. Prosíme, abyste omezili
návštěvy v budově správy na dobu nezbytně nutnou. Mnoho úkonů provádíme
e-mailem, telefonem a také pro doručení dokladů využíváme schránku na naší
budově.    
        Závěrem mé zprávy bych vám chtěla srdečně poděkovat za dosavadní
spolupráci při plnění úkolů SBD Réna.










