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Správa  k plneniu  plánu  za  rok 2016 
 
Plán  nákladov a výnosov za rok 2016 bol schválený na Valnom zhromaždení  SKrZ dňa 28.5.2016 a to nasledovne:  
Plán nákladov predstavoval čiastku  2 422 264,08 €   
plán výnosov                                     3 120 837,09 €   
Plánovaný zisk predstavoval                698 573,01 € 
 

V nákladovej časti boli skutočné náklady oproti plánovaným nákladom nasledovné: 
 
V oblasti 1 - Štátna reprezentácia sú skutočné náklady  oproti  plánu  celkovo vyššie o 248,41 €. 
V oblasti 2 - Rozvoj odvetvia sú skutočné náklady  oproti  plánu  celkovo nižšie o 5  035,29 €. 
V oblasti 3 - Ostatné náklady sú skutočné náklady  oproti  plánu  celkovo nižšie o 4 591,98 €. 
 
V oblasti 4 – 24. ročník Memoriál O. Nepelu boli skutočné náklady vyššie o 41 086,64 €, čo bolo spôsobené tým, že v čase tvorby 
rozpočtu nebolo známe kto bude organizátorom pretekov, v konečnom rozhodnutí organizovanie MON-u prešlo na SKrZ, v tejto 
oblasti boli vyfakturované aj celkové náklady na ubytovanie všetkých účastníkov pretekov, čím sa navýšili celkové náklady.  
Avšak vo výnosovej časti sa navýšili aj plánované výnosy celkove o 30 522,38 € z refakturácie za ubytovanie od účastníkov.  
 
V oblasti 6 – Majstrovstvá Európy bola skutočnosť v porovnaní s plánovanými nákladmi nižšia o 2 751,04 €.  
 
V oblasti 7 – Mládež sú skutočné náklady  oproti  plánu  celkovo nižšie o 9 068,80 €.  
Úspora v tejto oblasti bola z dôvodu, že sa neuskutočnilo repre sústredenie so zahraničnými trénermi kde bolo plánovaných                    
5 000 €. 
 
Pri celkovej kalkulácii nákladov boli skutočné náklady v porovnaní so schváleným plánom na rok 2016 vyššie o 19 887,94 €. 
 

Vo výnosovej časti boli skutočné výnosy oproti plánovaným výnosom nasledovné: 
 
V oblasti 1 - Výnosy  z  vlastnej  činnosti, sú skutočné výnosy oproti plánu výnosov  vyššie o celkovú čiastku 59 777,36 €. 
 
V oblasti 2 - Prijaté  príspevky boli skutočné výnosy oproti  plánu výnosov vyššie  o celkovú čiastku 8 890,51 €. 
 

Celkové skutočné výnosy sú oproti  plánu výnosov  celkovo vyššie o 68 667,87 €. 
 
V konečnom porovnaní celkové skutočné náklady činia 2 442 152,02 € 
                                         celkové skutočné výnosy činia  3 189 504,96 € 
                                         celkový skutočný zisk činí            747 352,94 €  čo je o 48 779,93 € vyšší ako bol plán 
 
  

Majetok  SKrZ  k 31.12.2016 podľa  súvahy   predstavuje  hodnotu 821 903,66 €, z toho  dlhodobý   hmotný  majetok  33 926,97 €,  
finančný  majetok 772 861,45 €, krátkodobé pohľadávky 11 493,87 €, časové rozlíšenie 3 621,37 €.  
 

Vývoj  nákladov,  výnosov  a výsledku  hospodárenia   za posledných  7  rokov: 
 
Rok  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Náklady 205 354 € 163 279,60 € 181 547,51 € 373 562,75 € 190 981,35 € 315 997,46 € 2 442 152,02 € 

Výnosy 201439 € 162 879,83 € 206 653,66 € 389 527,87 € 166 062,74 € 299 366,22 € 3 189 504,96 € 

Hosp.  výsledok  
po zdanení -3 915 € -399,77 € 25 106,15 € 15 965,12 € -24 918,61 € 

 
-16 631,24 € 747 352,94 € 

 

Podrobné vyúčtovanie ME 2016 ako aj podrobné informácie o ročnej uzávierke s výkazmi „Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 
k účtovnej závierke za rok 2016“ ako aj výrok audítora  sa nachádzajú vo „Výročnej správe SKrZ na rok 2016“, ktorá tvorí prílohu materiálov 
k VZ SKrZ konaného dňa 3.6.2017.  
 
Spracovala: Helena Kažimírová, hospodár SKrZ 
                    26.5.2017 


