Slovenský krasokorčuliarsky zväz Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava
Materiál na VZ SKRZ konané 5.9.2020 v Bratislave

Správa k plneniu plánu za rok 2019
Plán nákladov a výnosov za rok 2019 bol schvalovaný na VZ SKrZ dňa 25.5.2019 v Ružomberku a to nasledovne:
Plán nákladov predstavoval čiastku

455 276,87€

plán výnosov

403 099,42€

Plánovaná strata predstavovala

- 52 177,45€

V nákladovej časti boli skutočné náklady oproti plánovaným nákladom nasledovné:
V oblasti 1 - Štátna reprezentácia sú skutočné náklady oproti plánu celkovo nižšie o 44 293,32€ /najvýraznejší pokles nastal pri
čerpaní pretekárky Nicol Rajičovej/
V oblasti 2 – Správa a prevádzka športového zväzu sú skutočné náklady oproti plánu celkovo nižšie o 6 205,47€.
V oblasti 3 – Rozvoj talentovaných športovcov sú skutočné náklady oproti plánu celkovo nižšie o 19 617,36€. /najvýraznejší pokles
nastal pri čerpaní športovej prípravy talentovaných pretekárov do 23 rokov a to sumou 9183,01€, nečerpalo sa materiálno – technické
zabezpečenie pretekárov vo výške 8 000,-€/
V oblasti 4 - Šport mládeže sú skutočné náklady oproti plánu celkovo vyššie o 3 238,85€, toto navýšenie vzniklo z dôvodu, že MŠ
SR v júli zvýšilo celkový finančný príspevok na SKrZ.
V oblasti 5 – Ostatné náklady získane zo SOV boli oproti plánu celkovo vyššie o 140,12€.
Pri celkovej kalkulácii nákladov boli skutočné náklady v porovnaní so schváleným plánom na rok 2019 nižšie o 66 737,08€.
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 8 192,60€.
V oblasti 2 - Prijaté príspevky boli skutočné výnosy oproti plánu výnosov vyššie o celkovú čiastku 25 896,46€.
Celkové skutočné výnosy sú oproti plánu výnosov vyššie o 34 089,06€.
V konečnom porovnaní celkové skutočné náklady činia

388 539,79€

celkové skutočné výnosy činia

437 188,48€

celkový skutočný po zdanení

49 094,60€.

Majetok SKrZ k 31.12.2019 podľa Súvahy predstavuje hodnotu 835 338,87€, z toho dlhodobý hmotný majetok 13 590,69€,
finančný majetok 789 167,39€, krátkodobé pohľadávky 32 328,64€, časové rozlíšenie 252,15€.
Vývoj nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia za posledných 8 rokov:
Rok
2012
2013
2014
2015
181 547,51 € 373 562,75 € 190 981,35 € 315 997,46 €
Náklady

2 442 152,02 €

497 158,03 € 578 003,62 € 388 539,79 €

Výnosy

206 653,66 € 389 527,87 € 166 062,74 € 299 366,22 €

3 189 504,96 €

457 101,51 € 584 202,15 € 437 188,48 €

Hosp. výsledok po zdanení

25 106,15 €

15 965,12 €

-24 918,61 €

-16 631,24 €

2016

747 352,94 €

2017

-40 056,52 €

2018

6 198,53 €

2019

49 094,60 €

Podrobné informácie o ročnej uzávierke s výkazmi „Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky k účtovnej závierke za rok 2019“ sa
nachádzajú vo „Výročnej správe SKrZ na rok 2019“, ktorá tvorí prílohu materiálov k VZ SKrZ konaného dňa 5.9.2020 v Bratislave.

