Činnost Oikumené -Akademická YMCA (AY) v roce 2006
V roce 2006 proběhly dva retreaty (víkendová setkání) – jarní na téma: Nové náboženské
směry ve světě katastrof (7.-9.4. 2006) a podzimní s názvem „Informace a myšlení“ (6.-8.10.
2006). Uskutečnila se jedna přednáška dne 24.4. 2006 ("Důchodové systémy vs. svoboda
volby/ aneb kde končí Bohem daná individuální svoboda"). Zásadní změnou prošla v roce
2006 Křesťanská revue. Díky novému složení redakční rady se podařilo časopis oživit po
obsahové i grafické stránce a také ekonomicky alespoň částečně stabilizovat. AY se podílela
také na pravidelných zahraničních aktivitách v rámci World Student Christian Federation:
v březnu na semináři s názvem „May They Voicies Never By Silence“ (Polsko) a v červenci
na semináři „Brave New World“ (Rakousko).
O našich plánovaných i uskutečněných akcích informujeme na internetových stránkách:
www.akademicka.ymca.cz .
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2006
Výnosy
Dotace MŠMT (pouze přes YMCA v ČR)
Jiné dotace – přímé KČ (ministerstva, obce, nadace)
Členské příspěvky
Dary (včetně VG)
Příjmy z vlastní činnosti *
Ostatní výnosy **
Výnosy celkem
Ztráta

ROZVAHA 2006
Aktiva
Hmotný a nehmotný Investiční majetek
Finanční investice
Oprávky k hmot. i nehmot. invest. majetku
Peněžní prostředky
Pohledávky z obchodního styku
Pohledávky za zaměstnanci
Ostatní aktiva
Aktiva celkem
Ztráta

Kč

Náklady
0,00 Mzdy, OON, vč.zák.poj.
Náklady na KR
2 200,00 Provozní náklady/nájmy ad…
142 100,00 Služby, opravy, telefony, cestovné,...
113 585,71 Poskytnuté příspěvky a dary
4 435,05 Ostatní náklady ***
Daň z příjmu právnických osob
262 320,76 Náklady celkem
45 125,93 Zisk

Kč

Pasiva
Vlastní jmění
Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta
Závazky z obchodního styku
73 398,33 Závazky ze závislé činnosti
3 200,00 Daň z příjmů právnických osob
Ostatní pasiva
83 873,00
160 471,33 Pasiva celkem
45 125,93 Zisk

Kč
0,00
138 427,40
53 885,80
4 764,00
109 557,99
811,50
0,00
307 446,69
0,00

Kč
99 391,58
4 300,00
101 905,68
205 597,26
0,00

Vysvětlivky:
* Příjmy z vlastní činnosti – vyjadřují tržby z pronájmu movitého majetku, tržby z hlavní činnosti YMCA, z prodeje zboží atd.
** Ostatní výnosy - vyjadřují ostatní provozní výnosy, finanční výnosy, vnitřní výnosy, opravné zápisy, úroky atd.
*** Ostatní náklady - daně z nemovitostí, ostatní daně a popl., DPPO, manka, pojistné, ost. finanční náklady
atd.

