ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLKU ZA ROK 2018

Základní informace

Název subjektu:

Colliery SRDCEM z.s.

Sídlo:

Mírová 151/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava

IČO:

060 22 839

Spisová značka:

L 15907 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Základním účelem a hlavní činností spolku je zejména

•

Podpora mladých talentovaných atletů do 18 let v rámci propagace daného
sportu– CrossFit

•

Zapojení tělesně hendikepovaných osob do cvičebního programu CrossFit

•

Zapojení seniorů do cvičebního programu CrossFit

•

Možnost využití volného času dětí a mládeže a vedení ke zdravému způsobu
života

•

pořádat a organizovat sportovní činnosti v rámci zapojení se do CrossFit
soutěžím a vytvářet pro tyto co nejlepší tréninkové podmínky

•

Vést členy, a hlavně mládež, k dodržování základních etických a mravních
pravidel a také fairplay

•

Snaha přiblížit sport širší veřejnosti

•

Vytvářet příznivé prostředí pro komplexní rozvoj a propagaci závodní i
nezávodního CrossFitu v České republice

•

Hájit zájmy členům svobodně rozvíjet sportovní činnost bez jakékoli
diskriminace zejména podle rasy, etnického původu, pohlaví, jazyka,

náboženství, věku, zdravotního postižení, sexuální orientace či politického
přesvědčení
•

Dbát na všestranný rozvoj svých členů, jejich fyzické a sportovně technické
zdatnosti

•

Budovat, provozovat a udržovat sportovní zařízení, která vlastní nebo užívá
usilovat její další rozvoj

Struktura spolku Colliery SRDCEM z.s.

Nejvyšším orgánem Colliery SRDCEM z.s. je Valná hromada.
Statutárním orgánem, který řídí činnost Colliery SRDCEM z.s. je Výbor.
Složení Výboru:
Předseda:

Stanislav Kupčík

Místopředseda:

Bc. Jan Peršín

Pokladník:

Mgr. Lukáš Káňa

Funkci kontrolního orgánu vykonává Revizor.
Revizor:

Bc. Barbora Koláčková

Ve sledovaném období, roce 2018, nedošlo k změnám ve struktuře organizace a ve
složení statutárních orgánů či revizora.

Členové spolku Colliery SRDCEM z.s.

Na konci sledovaného období, 31. 12. 2018, evidoval spolek celkem 17 členů. Všichni tito
členové zaplatili členský příspěvek.

Činnost Colliery SRDCEM z.s. v roce 2018

Dlouhodobě se činnost spolku zaměřuje především na tři základní principy, a to
podpora

mladých

atletů

ve

cvičebním

programu

CrossFit,

zapojení

hendikepovaných osob do cvičebního programu CrossFit a zapojení seniorů do
cvičebního programu CrossFit. K těmto třem základním principům doplňuje Colliery
SRDCEM z.s. svou činností také akce, které mají společenskou odpovědnost vůči
společnosti a prostředí, ve kterém Colliery SRDCEM z.s. působí.
•

LEDEN 2018
o odeslání daru Kapce Naděje z akce 500RepsDeti – 23 000Kč
o první přihlášení v programu TEEN: Stěpánka Habustová, Karolína
Božková a Denis Afacan – Začíná jejich příprava na OPEN 2018

•

ÚNOR 2018
o pořízení gymnastické cvičební pomůcky POWER MONKEY
o Denis Afacan se probojoval v CrossFit OPEN 2018 – do ONLINE
kvalifikace na GAMES

•

BŘEZEN 2018
o příprava podkladů a prezentace programu pro SENIORY 60 +
o cvičí u Nás Gita Ciglerová (60 let)

•

DUBEN 2018
o získání grantu od Hyundai Motor Manufacturing Czech (prezentace
CrossFitu na školách – září 2018)

•

KVĚTEN 2018
o přihlášení: Štěpánky, Karolíny a Denise na BritishTeenChampionship
2018

•

ČERVEN 2018
o proběhla výroční schůze spolku
o Přihlášení 3 trenérů na první CrossFit ADAPTIVE kurz v Evropě – Vladimír
Pleva, Lukáš Káňa a Jan Pavlík

•

ČERVENEC 2018
o „Pusa pro Colliery SRDCEM“ – „sbírka“ v gymu Colliery CrossFit Ostrava
pro Náš spolek
o BritishTeenCahpionship
§

Štěpánka RX 16-17 - 3. místo

§

Denis RX 13-15 - 3.místo

§

Kája Sc 13-15 - 6.místo

o přidáváme se ke sbírce SRDCE KRNOVA – vybírají se penízky pro
postiženého syna jedné z členek spolku – Kasička v gymu Colliery
•

SRPEN 2018
o VeslujSRDCEM / ROW FOR LIFE – Maraton na vesle – celý den v gymu
Colliery se veslovalo. Do akce se zapojují i další gymy v ČR a SK: CF
Olomouc, CF New Park Brno, CF Senec
o akce společně na KREV – darování krve členů spolku ve FNO - Krevní
centrum
o představení konceptu akce 500RepsDeti – tento rok pro Společnost pro
Mukopolysacharidosu – pod záštitou poslance Aleše Juchelky

•

ZÁŘÍ 2018
o do akce VeslujSRDCEM / ROW FOR LIFE se zapojuje i společnost
Hyundai (Hyundai Motor Manufacturing Czech), která naveslovanou

vzdálenost převede na částku, kterou daruje spolku. Zapojení také do
akce Hyundai Family DAY. Finálně byla darována částka 30 000Kč
o prezentace CrossFit na školách – díky grantu Hyundai: Gymnázium
PRIGO, Základní škola Ostrčilova, Střední zdravotnická škola Vítkovice
o absolvován kurz CrossFit ADAPTIVE : Lukáš Káňa, Jan Pavlík, Vladimír
Pleva
•

ŘÍJEN 2018
o

Denis Afacan reprezentoval Colliery SRDCEM na Teen závodech v Itálii
– LaBattaglia di Milano – 6.místo

•

LISTOPAD 2018
o získána podpora od spol. iBillboard
o po roce působení máme 5 handicapovaných klientů, kteří u nás cvičí
o příprava charitativního kalendáře se členy spolku CollierySRDCEM

•

PROSINEC 2018
o prodej kalendáře Colliery SRDCEM – výtěžek věnovaný na činnost spolku
o další společné darování krve ve FNO Krevní centrum
o zapojení do akce Ježíškova vnoučata
o darování lednice pro Svaz tělesně postižených v ČR – Okresní
organizace OPAVA – vše za přispění členů Collier yCF Ostrava
o Finále AKCE 500RepsDeti pro spol. pro Mukopolysacharidosu –
29. 12. 2018 – na místě se vybralo 25 385Kč – akce dále pokračuje do
konce ledna 2019 v ONINE zapojení dalších gymů po celé ČR a SK
republice.

Hospodaření Colliery SRDCEM z.s.

Činnost spolku byla, v roce 2018, financována prostřednictvím příspěvků a dotací,
a Colliery SRDCEM z.s. hospodařilo s celkovými výnosy ve výši 260 tis. Kč, z toho
191 tis. Kč ve formě darů, 40 tis. Kč přijatých členských příspěvků a 29 tis. Kč provozních
dotací. Na straně nákladů činily spotřebované nákupy a nakupované služby
244 tis. Kč a další náklady 16 tis. Kč. Organizace dále pracovala s majetkem (aktivy)
v hodnotě 133 tis. Kč, které byly kryty z 82 tis. Kč z vlastních zdrojů a 51 tis. Kč ze zdrojů
cizích.
Podobnější ekonomické informace a informace o hospodaření ve sledovaném
období jsou uvedeny ve přílohách této zprávy o činnosti.
Přílohami jsou:
-

rozvaha ve zkráceném rozsahu

-

výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu

-

příloha k účetní závěrce

Zapsal: Stanislav Kupčík

Stanislav Kupčík
Předseda Výboru Colliery SRDCEM z.s.

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu

Colliery SRDCEM z.s.
Mírová 151/19
Ostrava 3
703 00

ke dni 31.12.2018
( v celých tisících Kč )
Účetní jednotka doručí:

IČO

1 x příslušnému fin. orgánu

06022839
číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období

AKTIVA

Označení
a

b

c
Součet A.I. až A.IV.

Stav k posled. dni
účetního období

1

2

A.

Dlouhodobý majetek celkem

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

3

69

A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

5

-13

6

77

B.

Krátkodobý majetek celkem

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

Součet B.I. až B.IV.

Aktiva celkem

Součet A. až B.

a

b

A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

B.

Cizí zdroje celkem

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

Sestaveno dne:

Součet B.I. až B.IV.
Součet A. až B.

77

11

133

Stav k posled. dni
účetního období

3

Předmět podnikání

4

12

82

13

82

15

51

18

51

20

133

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

14.03.2019

Právní forma účetní jednotky

9

c
Součet A.I. až A.II.

Pasiva celkem

56

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období

PASIVA

Označení

1

Pozn.:

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ve zkráceném rozsahu
ke dni 31.12.2018

Název a sídlo účetní jednotky

( v celých tisících Kč )
Účetní jednotka doručí:

Colliery SRDCEM z.s.
Mírová 151/19
Ostrava 3
703 00

IČO

1 x příslušnému finančnímu orgánu

06022839

Činnosti
Označení

Číslo
řádku

TEXT

Hlavní

Hospodářská

Celkem

5

6

7

A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

2

244

244

A. III.

Osobní náklady

4

7

7

A. VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných
položek
Součet A.I. až A.VIII.
Náklady celkem

7

9

9

10

260

260

B. I.

Provozní dotace

12

29

29

B. II.

Přijaté příspěvky

13

231

231

17

260

260

Výnosy celkem

Sestaveno dne:

Součet B.I. až B.V.

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

14.03.2019

Právní forma účetní jednotky

Předmět podnikání

Pozn.:

Colliery SRDCEM z.s.

IČ: 060 22 839

Příloha k roční účetní závěrce
sestavené ve zkráceném rozsahu k 31. 12. 2018
Název:
Sídlo :
Vznik :
Spisová značka:
Účetní období:

Colliery SRDCEM z.s.
Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice
6. května 2017 – zápisem do spolkového rejstříku
L 15907 vedeá u KS v Ostravě
1.1. - 31.12.2018

Účel – hlavní činnost
• podpora mladých talentovaných atletů v rámci propagace daného sportu CrossFit ČR
• zapojení tělesně handicapovaných osob do cvičebního programu CrossFit
• zapojení seniorů do cvičebního programu CrossFit
Statutární orgán
předseda – Stanislav Kupčík
místopředseda – Jan Peršín
pokladník – Lukáš Káňa
Kontrolní orgán
revizor – Bc. Barbora Koláčková
Členové spolku
Na konci sledovaného období 1.1. - 31.12.2018 evidoval spolek 17 členů, kde všichni
zaplatili členský příspěvek.
Ve sledovaném období 1.1. - 31.12.2018 nedošlo ke změnám ve struktuře oganizace
ani ve složení statutárních orgánů.
Účasti v jiných obchodních společnostech
Colliery SRDCEM z.s. neměla k 31.12.2018
společnostech.

účast

v jiných

obchodních

Údaje o zaměstnancích
Spolek měl k 31. 12. 2018 2 zaměstnance na dohodu o provedení práce.
Průměrný počet zaměstnanců za sledované období: 0
Údaje o obecných účetních zásadách a použitých účetních metodách
Předkládaná účetní závěrka spolku byla zpracována na základě zákona č.
563/1991Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a na základě vyhlášky č.
504/2002Sb.
Spolek vede podvojné účetnictví.
Informace o odchylkách od metod podle §7 odst. 5 zákona o účetnictví
Nejsou

1

Colliery SRDCEM z.s.

IČ: 060 22 839

Způsob oceňování majetku a závazků
Majetek je oceňován pořizovací cenou. Pohledávky a závazky jsou oceňovány
jmenovitou hodnotou.
Způsob stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky)
Spolek sestavuje odpisový plán s ohledem na dobu použitelnosti majetku.
Opravné položky nejsou.
Údaje o dlouhodobém majetku
Nehmotný dlouhodobý majetek:
spolek neeviduje
Drobný nehmotný dlouhodobý majetek: spolek neeviduje
Hmotný dlouhodobý majetek:
1ks
Drobný hmotný dlouhodobý majetek: 1ks
Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu
Použit denní kurz ČNB
Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků
Nebyla stanovena.
Pohledávky a závazky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než
5 let
Nejsou.
Pohledávky a závazky, které jsou kryty věcnými zárukami
Nejsou.
Zálohy, závdavky, zápůjčky a úvěry poskytnuté členům řídících, kontrolních a
případně správních orgánů
Nejsou.
Závazkové vztahy (pohledávky a dluhy), podmíněné závazkové vztahy a
poskytnuté věcné záruky, které nejsou vykázány v rozvaze
Nejsou.
Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné
svým objemem nebo původem
Nejsou.
Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní
závěrky
Nenastaly.
Sestaveno dne: 14. 3. 2019

……………………………………..
Stanislav Kupčík
předseda spolku
2

