Materiál na VZ SKRZ konané 13.6.2015 v Bratislave
Slovenský krasokorčuliarsky zväz
Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava

Správa k plneniu plánu za rok 2014
Plán nákladov a výnosov za rok 2014 bol schválený na Valnom zhromaždení 31.5.2014 a to nasledovne: Plán nákladov predstavoval
čiastku 194 889 Eur a plán výnosov 171 658 Eur. Plánovaná strata predstavovala 23 231 Eur.

V nákladovej časti boli skutočné náklady oproti plánovaným nákladom nasledovné:
V oblasti 1 - Štátna reprezentácia sú skutočné náklady oproti plánu celkovo nižšie o 2 584,02 Eur.
V oblasti 2 - Rozvoj odvetvia sú skutočné náklady oproti plánu celkovo nižšie o 1 702,17 Eur.
V oblasti 3 - Ostatné náklady sú skutočné náklady oproti plánu celkovo nižšie o 297,13 Eur.
V oblasti 4 – 22. ročník O. Nepela Trophy boli plánované náklady nižšie o 3 862,20 Eur, celkové skutočné náklady činili 33 444,20
Eur a skutočné výnosy činili tiež 33 444,20 Eur, takže skutočné náklady a výnosy sú rovnaké. K tomuto rozdielu došlo z dôvodu
prepočtu CHF na Eurá a tiež výšky štartovného. SKrZ vyplatil organizátorovi pretekov len skutočne prijaté finančné prostriedky
z dotácie MŠVVaŠ SR, skutočne prijaté štartovné od pretekárov, a skutočne pripísané finančné prostriedky na účet SKrZ od ISU.
V oblasti 7 – Mládež sú skutočné náklady oproti plánu celkovo nižšie o 3 186,53 Eur.
Najväčšia úspora v tejto oblasti bola v časti 5 – Účasť na súťažiach doma a v zahraničí vo výške 2 112,97 Eur.
Pri konečnej kalkulácii nákladov celkovo neboli v porovnaní so schváleným plánom na rok 2014 prekročené, práve naopak
celkovo boli nižšie o 3 907,65 Eur.

Vo výnosovej časti v oblasti 1 - Výnosy z vlastnej činnosti, sú skutočné výnosy oproti plánu výnosov vyššie o celkovú čiastku
4 437,36 Eur.

Vo výnosovej časti v oblasti 2 - Prijaté príspevky bol plán výnosov v časti 2 nižší o celkovú čiastku 10 032,62 Eur nasledovne:
V časti 2 a príjmy od SOV - príprava Simančíková došla od SOV nižšia čiastka o 1 455,39 Eur ako bol plán.
V časti 2 aa Nadácia SOV – Grant P&G pre M. Klepocha finančné prostriedky vo výške 2 900 Eur, neboli účtované prostredníctvom SKrZ,
ale boli hradené priamo pretekárovi z nadácie na jeho účet.
V časti 2 d príjmy od ISU – refundácia cestovných nákladov na ISU šampionáty vo výške 7 500 Eur neboli od ISU v roku 2014 uhradené na
účet SKrZ.
V časti 2 e príjmy od ISU za organizovanie pretekov O. Nepela Trophy došla čiastka vyššia o 1 822,20 Eur – spôsobené výškou kurzu pri
prepočte CHF na Eurá .

Celkové skutočné výnosy sú oproti plánu výnosov celkovo nižšie o 5 595,26 Eur.
V konečnom porovnaní celkové skutočné náklady činia 190 981,35 Eur
celkové skutočné výnosy činia 166 062,74 Eur
celková skutočná strata činí
24 918,61 Eur čo je o 1 687,61 Eur vyššia ako bol plán
Majetok SKrZ k 31.12.2014 podľa súvahy predstavuje hodnotu 81 429,51 Eur, z toho dlhodobý hmotný majetok 24 853,88 Eur,
finančný majetok 49 804,53 Eur.

Vývoj nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia za posledných 7 rokov:
Rok
Náklady
Výnosy
Hosp. výsledok
po zdanení

2008 v Eur
229 038,04
175 960,96

2009 v Eur
246 625
184 950

2010 v Eur
205 354
201439

2011 v Eur
163 279,60
162 879,83

2012 v Eur
181 547,51
206 653,66

2013 v Eur
373 562,75
389 527,87

2014 v Eur
190 981,35
166 062,74

-53 077,08

- 61 675

-3915

-399,77

25 106,15

15 965,12

-24 916,61

Spracovala: Helena Kažimírová, hospodár SKrZ
4.6.2015

