Východoslovenský futbalový zväz, Alejová 2, Košice

Materiál na konferenciu VsFZ

Správa o hospodárení VsFZ za roky 2012 a 2013

Predkladá : Alžbeta Majláthová

Návrh na uznesenie :
Konferencia VsFZ schvaľuje
Správu o hospodárení VsFZ za roky 2012 a 2013

V Košiciach dňa 18.1.2014

Správa o hospodárení VsFZ

Predkladáme Vám predbežné výsledky hospodárenia Východoslovenského futbalového zväzu
za hospodársky rok 2012 - 2013.

Hospodárenie z pohľadu majetkových účtov
STRANA AKTÍV – štruktúra majetku
Dlhodobý hmotný majetok v sume

207 650,29 EUR. V tejto hodnote je evidovaná budova

VsFZ na Alejovej 2 v Košiciach.
Krátkodobý majetok je evidovaný v hodnote 9 355,32 EUR.
V položke zásoby evidujeme športový materiál (dresy, športové súpravy, tričká) pre potreby
regionálneho výberu v účtovnej hodnote 6064,79 EUR.
VsFZ participuje v nadácií Budúcnosť východu a účtovná hodnota predstavuje 6 650 EUR.
Pohľadávky tvoria časť z obchodného styku, SFZ a FK evidované vo výške 189 170,88 EUR.
Pohľadávky k 30.11.2013 tvoria :
 139 860 EUR - pohľadávka voči SFZ dotácia na činnosť RFZ a ObFZ,
 35 596 EUR - nezaplatené zberné faktúry futbalovými klubmi,
 996,73 EUR - S.D.P. Group (vyhratý súdny spor, v riešení exekútorom),
 1 649,47 EUR – Stanislav Mryglot (podaná žaloba na súd dňa 4.11.2013),
 8.500 EUR – Adminex s. r. o. (vyhratý súdny spor, v riešení exekútorom),
 649,20 EUR – M Trade Busines (podaná žaloba na súd dňa 4.11.2013),
 120 EUR – Jiři Štrajk (podaná žaloba na súd dňa 4.11.2013),
 120 EUR – Peter Vlčej (podaná žaloba na súd dňa 4.11.2013),
 609,12 EUR – Unimedik (podaná žaloba na súd dňa 4.11.2013),
 270 EUR – Slovšport (podaná žaloba na súd dňa 4.11.2013),
 180 EUR – MEVA šport (podaná žaloba na súd 4.11.2013),
 486,20 EUR – Adminex (ďalšie pojednávanie na súde stanovené dňa 27.2.2014),
 254,16 EUR –Peter Šmelko (podaná žaloba na súd dňa 4.11.2013).
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Stav finančných účtov k 31. 12. 2013:

56 133,70 EUR - bankový účet VÚB
8 920,41 EUR - bankový účet Tatra banka
24 366,46 EUR - terminovaný účet
189,20 EUR - pokladňa

Spolu stav finančných prostriedkov :

89 609,77 EUR

STRANA PASÍV - zdroje krytia majetku
Východoslovenský futbalový zväz v období roku 2012 a 2013 vykazuje plusovú hodnotu
hospodárenia. Za rok 2012 bol hospodársky výsledok 13 578 EUR pred zdanením, za rok
2013 je predbežný hospodársky výsledok 380 EUR , to sa zmení po zaúčtovaní všetkých
položiek.
Záväzky z obchodného styku sa uhrádzajú priebežne do splatnosti faktúr.
Východoslovenský futbalový zväz neeviduje záväzky voči Oblastným futbalovým zväzom
k 31.12.2013 aj napriek tomu, že Slovenský futbalový zväz nevyplatil dotácie na činnosť
RFZ a ObFZ na základe Zmluvy o súčinnosti za rok 2012 a 2013. Všetky dotácie na činnosť
ObFZ boli vyplatené z vlastných finančných zdrojov VsFZ. Neevidujeme dlh voči Daňovému
úradu, Sociálnej poisťovni a Zdravotným poisťovniam.

Zjednodušený prehľad príjmov za rok 2012-2013

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Spolu
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Dotácie SFZ
Dotácia PB
Príjmy ŠTK
Príjmy DK
Príjmy KR
Príjmy TMK
Príjmy MaK
Príjmy banner
Príjmy z nájmu
Ostatné príjmy
Úroky

Plnenie
119 960 €
77 820 €
954 794 €
29 803 €
29 052 €
30 536 €
63 985 €
3 115 €
22 395 €
19 453 €
115 €
1 351 028 €

Strana 3

Správa o hospodárení VsFZ

Na základe zmluvy o súčinnosti medzi SFZ a VsFZ o poskytnutí dotácie na činnosť RFZ
a ObFZ bola v uvedenom období poskytnutá dotácia vo výške 95 460 EUR.

Rozdiel

poskytnutej dotácie vo výške 24 500 EUR tvorí dotácia na letný tábor, regionálny výber, mini
champions lige.
V roku 2012 bola uzatvorená zmluva na jednotlivé projekty Poštovej banky, kde sa podarilo
vyfinancovať junior naftu pre žiacke súťaže, turnaje VsFZ ako je mem. B. Benedika, náklady
na rozhodcov pre žiacke súťaže a 11 roka. Poštová banka koncom februára 2013 ukončila
financovanie projektov SFZ a RFZ.
Príjmy športovo technickej komisie tvorí štartovné za uvedené obdobie, zmena termínu
a príjmy z predaja rozpisu. Štartovné na základe uznesenia VV VsFZ v súťažnom ročníku
2012/2013 neplatili žiacke družstvá, ktoré v jesennej časti súťažného ročníka boli financované
z projektu Poštovej banky, a v jarnej časti súťažného ročníka 2012/2013 boli vyfinancované
z vlastných zdrojov VsFZ. V roku 2013 prešiel VsFZ na zberné faktúry. Štartovné poplatky
na súťažný ročník 2013/2014 sa rozdelili na základe uznesenia VV VsFZ na 7 splátok z toho
4 splátky v roku 2013 a 3 splátky v roku 2014.
Príjmy komisie rozhodcov za uvedené obdobie tvoria príjmy za seminár, fyzické previerky,
ospravedlnenie rozhodcov a delegátov, licenčný seminár DS.

S prechodom

na

ISSF, zmeny

matričnej

príslušnosti

a registračného

poriadku

Východoslovenský futbalový zväz prišiel o 50% príjmov z celkového plánu v roku 2012
základnej registrácie.
Ostatné príjmy tvoria vstupenky na zápas, preplatky dane PO, námietky, odvolania.
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Pre prehľadnejší pohľad na celkovú štruktúru príjmov VsFZ uvádzame aj
grafické zobrazenie.
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Zjednodušený prehľad výdavkov/nákladov za rok 2012 - 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Spolu

Náklady na činnosť sekretariátu
Činnosť riadiacich orgánov
Činnosť odborných komisií
Dotácia na činnosť ObFZ
Odvod z registrácie na ObFZ
Prevádzka služ. mot. vozidlá a sl. cesty
Regionálne výbery VsFZ
Turnaje organizované VsFZ
Náklady na OON R+DZ
Spoločenské akcie VsFZ
Náklady na rozpis VsFZ
Projekt Junior nafta
Náklady na semináre R+TMK
Dotácie na turnaje organizované FK
Spotreba energie, vody, tepla
Náklady soc. poistenie, zdravotné, dane
Náklady na budovu a opravy
Iné

Čerpanie
20 246 €
6 337 €
43 327 €
61 580 €
14 399 €
8 512 €
34 955 €
31 020 €
703 531 €
9 298 €
5 137 €
46 163 €
50 573 €
4 200 €
18 773 €
241 263 €
23 205 €
24 566 €
1 347 085 €

V položke náklady na činnosť sekretariátu sú zahrnuté poplatky za mobilné telefóny, pevná
linka, internet, poštovné, OON – náklady na mzdy, kancelárske potreby, tlač.
Náklady na činnosť riadiacich orgánov tvoria cestovné , občerstvenie, strava.
Činnosť odborných komisií tvoria náklady na cestovné, občerstvenie, OON, kancelárske
potreby, aktív - žrebovanie súťaže a ceny, mobilná sieť, dresy pre rozhodcov, košele pre
delegátov zväzu.
Dotácia na činnosť Oblastných futbalových zväzov bola vyplatená za rok 2012 v hodnote
30 790 EUR a za rok 2013 v hodnote 30 790 EUR.
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V roku 2012 bola zaslaná dotácia na oblastné futbalové zväzy z registrácií hráčov z roku 2011
po odpočítaní všetkých nákladov. Čistý zisk sa rozdelil medzi oblastné futbalové zväzy podľa
počtu registrovaných hráčov za jednotlivé zväzy. Prechodom na ISSF a zmenu registračného
poriadku v roku 2012 sa zrušila aj dotácia na ObFZ .
Náklady na prevádzku motorového vozidla a služobné cesty tvoria náklady na PHM,
diaľničná známka, umytie vozidla a služobné cesty.
V položke regionálne výbery je zahrnuté ubytovanie, strava, doprava, regenerácia hráčov,
prenájom ihrísk alebo haly, mzdy realizačného tímu.
V položke turnajov organizovaných VsFZ sú zahrnuté náklady na mem. G. Princa, mem. B.
Benedika ako aj letný tábor , minichampions a halové turnaje . Náklady tvoria ubytovanie,
strava, prenájom ihrísk alebo haly, mzdy, regenerácia hráčov, buletín.
Položku mzdy rozhodcov a delegátov zväzu tvoria odmeny, cestovné a stravné, nemocenské
dávky vyplatené rozhodcom a delegátom zväzu za jednotlivé zápasy v rámci centrálneho
odmeňovania rozhodcov a delegátov.
Náklady na spoločenskú akciu 11 roka vyhodnotenie najlepších hráčov a trénerov ankety
tvoria strava, občerstvenie, program akcie, moderovanie, ocenenie, buletín. Po prvýkrát v
roku 2013 Východoslovenský futbalový zväz vyhlasoval anketu 11 roka aj ženských súťaží.
Náklady na rozpis súťaže v papierovej forme. Rozpis súťaže vydaný pre potreby futbalových
klubov, rozhodcov a delegátov, taktiež pre potreby jednotlivých komisií , členov VV VsFZ
a sekretariátu.
Poskytnuté príspevky na naftu pre žiacke súťaže riadené Východoslovenským futbalovým
zväzom.
V položke náklady na semináre rozhodcov, delegátov a trénerov sú zahrnuté náklady na
ubytovanie, stravu, občerstvenie, prenájom zasadačiek a mzdy.
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Futbalové kluby organizujú rôzne turnaje ako sú memoriál Andreja Franka – Sp.N.Ves,
Repeľov memoriál – Lipany, turnaj Internacionálov, halový turnaj Snina - všetky tieto
turnaje sú na podporu mládeže.
V položke náklady na budovu sú zahrnuté náklady na poistenie budovy, signalizačné
zariadenie, daň z nehnuteľnosti, upratovacie služby, odpad, ale taktiež výmena svietidiel
v celej budove a drobné opravy.
V nákladovej položke iné sú zahrnuté náklady na nákup reklamných predmetov, neúčasť na
stretnutí, poplatky bankám,

súdne poplatky, daň PO

a preddavky, FEAR PLAY,

reprezentačný fond.

Pre prehľadnejší pohľad na celkovú štruktúru nákladov VsFZ uvádzame
grafické zobrazenie.
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ZÁVER
V správe vychádzame z účtov podvojného účtovníctva občianskeho združenia VsFZ. Správa
poskytuje verný obraz hospodárenia k 30.11.2013.
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