Mladí cyklisti, n.o. so sídlom v Banskej Bystrici, Hutná č. 1497/3

Výročná správa neziskovej organizácie Mladí cyklisti, n.o.
za rok 2014

V Banskej Bystrici, 19. 06. 2015
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1. ÚVOD
Nezisková organizácia Mladí cyklisti, n.o. so sídlom: 974 04 Banská Bystrica, IČO: 45733678
bola založená zakladacou listinou zo dňa 30. 06. 2010. Obvodný úrad v Banskej Bystrici – Odbor
všeobecnej vnútornej správy vydal rozhodnutie o registrácii pod číslom OVVS/NO-21/2010, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 06.07.2010.
Mladí cyklisti, n. o poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby v oblasti rozvoja športu
mládeže, a to hlavne cyklistiky:
a) systematické budovanie mládežníckeho športu,
b) výber mladých talentovaných športovcov do športového oddielu cyklistika,
c) prípravu vybratých športovcov na reprezentovanie v súčinnosti s príslušným športovým
zväzom
d) diagnostikovanie stavu prípravy vybraných športovcov a ich regeneráciu,
e) trénersko-metodické zabezpečenie prípravy vybraných športovcov,
f) účasť športovcov, trénerov a členov realizačných tímov na domácich, ako aj medzinárodných
športových podujatiach,
g) vzdelávanie a odborný rast trénerov mládeže a členov realizačných tímov,
h) materiálno-technické zabezpečenie prípravy cyklistov,
i) spolupracuje v oblasti cyklistiky s existujúcimi centrami talentovanej mládeže,
j) organizovanie spoločensko-kultúrnych podujatí spojených s besedami s vynikajúcimi
reprezentantmi SR.
Orgánmi neziskovej organizácie sú:
Správna rada:
Ing. Mgr. Róbert Kurčík – predseda správnej rady
Mgr. Martin Horňák – člen správnej rady
Ing. Michal Kunic – člen správnej rady
Revízor:
Ing. Katarína Videršpanová
Riaditeľ:
Ján Valach

2. PREHĽAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU ZA ROK 2014
Počas roka 2014 n. o. vykonávala nasledovné činnosti:
-

V dňoch 9.-13.1.2014 sa na Králikoch v Banskej Bystrici v priestoroch VŠC DUKLA Banská
Bystrica uskutočnilo sústredenie mladých cyklistov s riaditeľom n. o. Jánom Valachom, kde
sa konzultovali možnosti športovej prípravy pred nadchádzajúcou sezónou 2014. Podklady
z tohto stretnutia (tréningový plán) boli použité pre športovú prípravu mladých cyklistov,

-

dňa 6.02.2014 sa v Trenčíne uskutočnilo stretnutie mladých cyklistov s riaditeľom n.o. Jánom
Valachom, kde sa konzultovali možnosti športovej prípravy pred nadchádzajúcou sezónou
2014. Podklady z tohto stretnutia (tréningový plán) boli použité pre športovú prípravu
mladých cyklistov,
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-

v dňoch 10.-25.02.2014 sa uskutočnilo sústredenie mladých cyklistov na Mallorce v
Španielsku, v dobrých a teplých klimatických podmienkach,

-

dňa 28.02.2014 bola uzatvorená zmluva o reklame so spoločnosťou VITAR, spol. s r.o., na
základe ktorej bol dodaný tovar, výživové doplnky značky ENERVIT v hodnote 5.245,03 €.

-

v dňoch 3.-17.03.2014 sa uskutočnilo sústredenie mladých cyklistov v Chorvátsku, v dobrých
a teplých klimatických podmienkach, kde sa zároveň zúčastnili i medzinárodných
cyklistických pretekov

-

dňa 3.3.2014 bola uzatvorená zmluva o reklame so spoločnosťou PAUL LANGE OSLANY, s.r.o.
na základe ktorej bol dodaný spotrebný cyklistický materiál v cene 117 € pre sezónu 2014.

-

dňa 21.03.2014 bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí dotácie zo strany Mesta Trenčín vo
výške 3.000 €,

-

dňa 15.05.2014 bola uzatvorená zmluva o reklamnej spolupráci s Cesty Nitra, a.s.

-

dňa 16.07.2014 bol pridelený Slovenským zväzom cyklistiky o.z. príspevok (refundácia) za
nákup časovkárskych rámov v hodnote 5.333,30 €.

-

v dňoch 3.-7.11.2014 sa na Králikoch v Banskej Bystrici v priestoroch VŠC DUKLA Banská
Bystrica uskutočnilo sústredenie mladých cyklistov s riaditeľom n.o. Jánom Valachom, kde sa
konzultovali možnosti športovej prípravy pred nadchádzajúcou sezónou 2015. Podklady
z tohto stretnutia (tréningový plán) boli použité pre športovú prípravu mladých cyklistov,

-

dňa 10.11.2014 sa uskutočnilo v Trenčíne zasadnutie správnej rady n.o., ktoré prerokovalo
návrh plánu hospodárenia v r. 2015 a zároveň sa uskutočnilo spoločné podujatie Mladých
cyklistov a cyklistov DUKLY Trenčín s trénermi a obchodnými partnermi, kde analyzovali
a hodnotili cyklistickú sezónu 2014,

-

v dňoch 1.-5.12.2014 sa na Králikoch v Banskej Bystrici v priestoroch VŠC DUKLA Banská
Bystrica uskutočnilo zimné prípravné sústredenie mladých cyklistov s riaditeľom n.o. Jánom
Valachom.

3. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV V NEJ
OBSIAHNUTÝCH
V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení Mladí cyklisti, n.o.
účtuje v sústave podvojného účtovníctva.
Mladí cyklisti, n. o. zostavuje účtovnú závierku, ktorú tvoria Súvaha, Výkaz ziskov a strát
a Poznámky k účtovnej závierke.
V podanom DP za rok 2014 bol zo zdaňovanej činnosti vyčíslený nulový základ dane z príjmov PO.
Na zasadnutí správnej rady n. o. dňa 19.06.2015 bola schválená účtovná závierka n.o. za rok 2014
a Výročná správa za rok 2014. Správna rada uložila riaditeľovi Jánovi Valachovi doručiť Výročnú
správu n. o. za rok 2014 do registra účtovných závierok do 15. 07. 2015.
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4. VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE
Vzhľadom na výšku účtovaných položiek audit nebol vykonaný.

5. PREHĽAD O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH
Prehľad o nákladoch a výnosoch organizácie za rok 2014:
Celkové výnosy n. o. boli vo výške

23 401,54 €:

- z dotácií
- z príspevkoch iných organizácií
- z podielových daní
- z reklamných služieb
- z prijatých úrokov

3 000,00 €
5 345,50 €
1 693,94 €
13 362,03 €
0,07 €

Celkové náklady n.o. boli vo výške

18 705,24 €:

- náklady na režijný materiál
- náklady na cyklomateriál
- ostatné služby
- účtovníctvo
- administratívne a bankové poplatky
- poštovné
- daň z príjmov

548,75 €
17 718,58 €
166,51 €
192,00 €
73,70 €
5,70 €
0,00 €

6. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV ORGANIZÁCIE
V r. 2014 majetok n.o. tvorili peňažné prostriedky v pokladnici a na bežnom účte v ČSOB v úhrnnej
výške 457,05 € a zásoby cyklomateriálu, ktoré budú spotrebované v r. 2015 vo výške 23 791,98 €.
Organizácia neeviduje v účtovníctve k 31.12.2014 pohľadávky.
V evidencii záväzkov zostali k 31.12.2014 neuhradené záväzky celkom 30 142,85 €:
- záväzok voči Jánovi Valachovi-fin.výpomoc
- záväzky z obch. styku (účtovníctvo, rež.mat.)

27 475,98 €
2 666,87 €

Ján Valach
riaditeľ n. o., v. r.
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