
     

   Výroční bilanční zpráva FK Stará Bělá z.s. za rok 2018                                           Výroční bilanční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2018 a končící dnem 31. prosince 2018 na základě vyhodnocení činnosti FK  Stará Bělá z.s.  a její jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání Valné hromady FK Stará Bělá,  konané dne  22. března 2019. Obsah  1) Obecné informace o organizaci   2) Hlavní a vedlejší činnost organizace 3) Struktura organizace  4) Členská základna 5) Hospodaření organizace __________________________________________________________________________       1. Obecné informace o organizaci                  Název účetní jednotky:   FK Stará Bělá z.s. Sídlo:   Potoky 622/44,  Ostrava   724 00 Datum vzniku :   15.06. 2011   IČ:   22885412    DIČ:   CZ22885412    Právní forma:   spolek  Spisová značka:   L 9808 vedená u Krajského soudu v Ostravě    2. Hlavní a vedlejší činnost organizace   FK Stará Bělá z.s. vykonával svou činnost v roce 2018 jako nezisková organizace v souladu se schválenými stanovami. Ve sledovaném období realizoval veškerou hlavní činnost spolku, zejména:   a) provozoval soutěžní i nesoutěžní sportovní a obdobnou činnost pro organizovanou, tak i neorganizovanou mládež a vytvářel materiální a organizační podmínky ve všech kategoriích fotbalových družstev FK        b) svojí činností pomáhal rozšiřovat povědomí o prospěšnosti sportu zejména v oblasti jeho vlivu na zdraví               a vytvářel všestranné, rovnoprávné podmínky k pozitivním občanským postojům a vést tak především mládež ke zdravému způsobu života c) provozoval, udržoval a opravoval vlastní sportovní zařízení v pronájmu od SMO – areál fotbalové hřiště ve Staré Bělé, včetně tréninkového areálu v Proskovicích a zároveň vytvářel podmínky k možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, Základních škol a jiných sportovních organizací, zejména pak mládeže, d) spolupracoval s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci.                                        Za účelem financování hlavní činnosti provozoval FK Stará Bělá z.s. také vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání, nebo jiné výdělečné činnosti a tím vytvářel ekonomickou základnu pro plnění svého účelu. Ve sledovaném období měla organizace příjmy z reklamních plnění vůči partnerům, z pronájmu sportovních zařízení pro nečleny klubu, členských příspěvků a zejména z dotací. 3) Struktura organizace Nejvyšším orgánem FK Stará Bělá z.s.  je valná hromada. Nejvyšším výkonným orgánem je výbor FK. FK Stará Bělá organizačně zahrnuje devět družstev fotbalu dle kategorií (předpřípravka až družstvo mužů). Jednotlivá mužstva dle kategorií provozují a organizují svoji sportovní činnost samostatně, avšak v součinnosti a vždy však v zájmu FK Stará Bělá z.s. jako celku.   3.1) Statutárním orgánem spolku dle Stanov je zvolený předseda výboru Fotbalového klubu  : Ing. Zdeněk Palička, dat. nar.  03.08. 1947 -  předseda spolku  Pověření členů Výkonného výboru spolku k právu zastupovat statutární orgán spolku, jednat a podepisovat jménem FK Stará Bělá z.s. ve styku s orgány státní správy, právnickými a fyzickými osobami níže uvedené členy výkonného výboru:  Ing. Jiří Kačer,  dat. nar. 21.12. 1953 - místopředseda spolku Ivo Mižák,  dat. nar. 27.10. 1956 – ek. pracovník spolku,  Kteří z pověření VV FK Stará Bělá z.s. jsou oprávněni jednat jménem spolku ve všech věcech úředních či právních.              



    3.2)  Valná hromada, konaná dne 22.03. 2019, na návrh výboru Fotbalového klubu, schválila aklamací nové členy Revizní  a inventarizační komise  FK Stará Bělá z.s. a to v tomto složení :       Ing. Palička Petr  dat. nar. 08.08. 1973   Ing. Kačer Jiří ml.  dat. nar. 08.09. 1986   Mgr. Pytlík Ondřej dat. nar. 22.04. 1985    4) Členská základna          FK Stará Bělá z.s. evidoval na konci sledovaného období 361 registrovaných členů FAČR v následující struktuře spolku.    Děti (do 15 let) Mládež (od 16 do 18 let) Dospělí (nad 18 let) Družstva fotbalu dle kategorií 226 58 49 Trenéři s Licencí B + C   18 Funkcionáři   10  5) Hospodaření organizace  FK Stará Bělá z.s. v průběhu roku 2018 financovala svoji činnost zejména z členských příspěvků, dotací z rozpočtů místních samospráv, MŠMT, grantů a dotací sportovních organizací. Celkový příjem z dotačních a grantových programů v roce 2018 představoval pro spolek přínos ve výši 1,104 tis. Kč.   Celkové členské příspěvky za rok 2018 činily ode všech aktivní členů fotbalového klubu výnos ve výši 347 tis. Kč z celkového rozpočtu klubu ve výši 1, 717 tis. Kč. FK Stará Bělá z.s. vede účetnictví. Během účetního období účetní jednotka neúčtovala o zákonných ani ostatních rezervách, zároveň nevytvořila žádné zákonné opravné položky. Veškeré náklady (příjmy) a výnosy (výdaje) odpovídají plánu na uvedené období. Organizace vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní komplexní sportovní činnosti i v následujícím období.                                     Náklady 2018  Výnosy 2018 Spotřeba materiálu 265 326 Dotace Statutární město Ostrava 401 000 Spotřeba energie     87 284 Dotace MěO Ostrava – JIH    55 000 Údržba hřiště   94 854 Dotace MěO Stará Bělá 103 000 Opravy a udržování – provozní   12 310 Dotace MŠMT 480 000 Cestovné – osobní auta   61 860 Dotace FAČR členství    31 939 Doprava – BUS   95 261 Dotace investiční    33 375 Pronájem sportoviště 139 830 Reklama a Darovací smlouvy    92 000 Startovné   50 594 Klubové příspěvky 347 450 Mzdové náklady DPP včetně odvodů 528 716 Příspěvky na tělocvičny a startovné    51 528 Přestupy    46 145 Přestupy    48 000 Rozhodčí a Delegáti svazu    59 440 Vstupné       43 750 Ostatní služby a režijní náklady 231 384 Ostatní výnosy – různé    31 313                        CELKEM 1 673 004                           CELKEM             1 717 809   Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou uvedeny v přílohách této bilanční zprávy spolku :  Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty  Příloha č. 2 – Rozvaha   Doplňující informace k Rozvaze a Výkazu zisku a ztrát :  - pohledávky po lhůtě splatnosti - z obchodních vztahů  0,- Kč - výše závazků po lhůtě splatnosti - z obchodních vztahů  0,- Kč  Sestavil Mižák Ivo,    tel. +420 603447236 Dne 22.03.2019                                                                             


