Příloha č. 3
Z p r á v a

o hospoda ení Stavebního bytového družstva Sušice

Dobrý den

Z pov ení p edstavenstva družstva, Vás seznámím s hospoda ením družstva za rok 2020 a
s návrhem rozd lení hospodá ského výsledku.

Hlavní inností družstva je správa a údržba bytového a nebytového fondu a p evody byt a
nebytových prostor dle zákona 72/1994 Sb. do vlastnictví.

V sou asné dob družstvo

spravuje a vede ú etnictví pro 42 SVJ, která vznikla p evodem družstevních bytových
jednotek do vlastnictví len družstva, pro 20 SVJ, které byly p ijaty do správy a pro Bytové
družstvo Pod Svatoborem Sušice.

innost družstva je rozd lena na dva provozy :
provoz bytového hospodá ství
provoz ostatního hospodá ství

Provoz bytového hospodá ství

Úkolem tohoto provozu je sledování technického stavu domovního bytového fondu a stavu
finan ních prost edk na opravy a údržbu tzv. dlouhodobá p ijatá záloha. Stav t chto
finan ních prost edku k 31.12.2020 iní 17 240 137,19 K .
Hospoda ení provozu je vyrovnané, provádí se vyú tování veškerých zú tovatelných
služeb a ekonomicky oprávn ných náklad

Provoz ostatního hospoda ení – provoz správy

Tento provoz p estavuje veškeré náklady a výnosy spojené s inností zabezpe ující provoz
správy družstva
evody byt a nebytových prostor do vlastnictví len družstva
správa a vedení ú etnictví pro SVJ

Za rok 2020 byl vytvo en hospodá ský výsledek p ed zdan ním ve výši 314 510,78 K .

Hospodá ský výsledek po zdan ní tj. zisk za rok 2020 byl ve výši 240 410,78 K
který je navrhován rozd lit

1. p íd l do fond ze zisku

240 410,78 K

z toho do
a) ned litelného fondu

0,00 K

b) do ostatních fond - sociálních

240 410,78 K

c) do ostatního fond – zajiš ovací

0,00 K

3. p evod do nerozd leného zisku minulých let /nerozd lit/

0,00 K

Druhým úkolem je seznámit Vás s hospodá sko finan ním plánem na rok 2021, který
jste v písemné form obdrželi s pozvánkou na toto dnešní shromážd ní.
innost družstva je op t rozd lena na dva provozy :
1. provoz bytového hospodá ství – vyrovnané hospoda ení není vytvá en zisk
2. provoz ostatního hospodá ství – hospoda ení správy pro rok 2021 bude ovlivn no
cenovými relacemi, platnými úrokovými sazbami bank. Tzn. že hospoda ení ovlivní
edevším po et spravovaných vlastních i cizích bytových jednotek a výše úrokových
sazeb.

Michaela Moravcová
ekonom SBD Sušice
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