Ekonomická a finanční zpráva o hospodaření Flyball Clubu ČR za rok 2012

Protože do konce letošního roku zbývá ještě pár dnů, není tato zpráva, stejně jako v minulých
letech, zprávou závěrečnou a jsou v ní zohledněny finanční pohyby ke dni 24. 11. 2012.
Zpočátku roku jsme měli menší potíže s převedením práv souvisejícím s užíváním účtu FC ČR u
Poštovní spořitelny, což se nám nakonec podařilo společně vyřídit až na pobočce v Praze.
V roce 2012 se finanční situace klubu vyvíjela velmi dobře. Do klubové pokladny se podařilo
získat příjmy ve výši 195.890,14 Kč. Nejvýznamnějšími položkami na straně příjmů byly :
-

členské příspěvky
částka za propagaci na základě smlouvy s firmou Nestlé Česko
odvody z turnajů
startovné na MČR 2012
dotace od Českého kynologického svazu
vystavení flyballových licencí a registrací nových družstev

Na druhé straně výdaje činily 111.680,20 Kč, z nichž nejvyššími položkami byly :
-

nákup cen pro vyhodnocení Purina ProPlan Cupu
náklady na pořádání Mistrovství ČR
příspěvky za pořádání pohárových turnajů

Dalšími nižšími výdaji byly odvody ČKS, poplatek za webové stránky a náklady za školení
rozhodčích.
Ke dni 24. 11. 2012 je tedy zůstatek financí na účtu 126.165,20 Kč a v pokladně finanční
hotovost 8.448,- Kč. Do konce roku předpokládáme ještě výdaje ve výši cca 25 000,- Kč
(doplatek členských příspěvků ČKS, pronájem salonku a faktura za potisk a ceny na
vyhodnocení Purina ProPlan Cupu 2012).
Oproti loňskému roku, kdy měl FC 137 členů, se v letošním roce rozrostla členská základna na
rekordních 166 členů. O registraci si během roku zažádalo 9 nových družstev a bylo vystaveno
celkem 66 flyballových licencí.
To je z mé strany vše k finanční situaci Flyball Clubu ČR a na závěr bych ráda přítomné
požádala, aby platbu za členské příspěvky na rok 2013 posílali až v lednu a pokud možno,
uváděli své jméno a účel platby.
Ráda bych také upozornila na možnost nákupu nášivek flyballových titulů za cenu 40,- Kč.
Tituly je možné objednat nebo přímo koupit u pokladní nebo u předsedy FC ČR.

Zprávu zpracovala:
Irena Cimrmanová, pokladní Flyball Clubu ČR
dne 24. 11. 2012

