
STONAX, o.p.s.
MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY-----------------------------------------------------
Dolní Tošanovice * Horní Tošanovice * Hnojník * Komorní Lhotka * Ropice * Řeka * Smilovice * Střítež * Třanovice * Vělopolí

Výroční zpráva

o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2014
___________________________________________________________________

Obsah:

1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2014

2/ Roční účetní závěrka 

3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích

4/ Přehled příjmů a výnosů v členění podle zdrojů

5/ Vývoj a konečný stav fondů společnosti

6/ Stav a pohyb majetku a závazků společnosti

7/ Výkaz celkových nákladů společnosti v členění na náklady 
obecně prospěšných služeb, správy a doplňkové činnosti

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kontakt: Ing. Halina Zientková – ředitelka bank.spojení: 168 64 24 389/ 0800
739 53 Třanovice 1 IČO:25861972
Czech Republic
tel.: +420 558 694 789 e-mail: stonax.ops@tiscali.cz



STONAX, o.p.s.
MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY-----------------------------------------------------
Dolní Tošanovice * Horní Tošanovice * Hnojník * Komorní Lhotka * Ropice * Řeka * Smilovice * Střítež * Třanovice * Vělopolí

1    Zpráva o činnosti společnosti v roce 2014 

V roce 2014 se Stonax opět nejvíce věnoval zpracování žádosti o dotace a to z programu
přeshraniční  spolupráce  z  Poskem  a  Slovenskem,  z  programů  vyhlášených
Moravskoslezským krajem, nadačními fondy nebo MAS Pobeskydí. Celkem bylo zpracováno
10 žádosti,  z toho 4 byly podpořeny,  1 čeká na vyhodnocení,  zbývající  prošly formálními
náležitostmi, ale nebyly podpořeny z důvodu nedostatku financí v daném programu. 
  
Stonax  v  roce  2014  spolupracoval  při  rozvíjení  mezinárodní  spolupráce  s Polskem
a Slovenskem. Z větší části se jednalo o organizování kulturních a sportovních akci. Taktéž
jsme spolupracovali při organizaci akci v našem mikroregionu. Organizačně i administrativně
jsme zajišťovali či podpořili realizaci projektů: Poradenství a informační systém,  Informujme
sa navzájom, Prevence zvyšuje bezpečnost občanů, Odpad patří do koše, Protipovodňová
opatření Mikroregionu Stonávka či Kompostování v Mikroregionu povodí Stonávky.

Turistické informační centrum - pracovnice se pravidelně zúčastňuje schůzek informačních
center  těšínského  kraje,  jednání  organizovaných  Regionální  radou  města  Třince
a Euroregionu Těšínské Slezsko. Pracovně a organizačně pomáhala na Ligotském jarmarku,
kde připravila  cyklozávod pro dětí  mikroregionu,  prezentovala náš region na Českém dni
v Jaworzu.  Dále  zástupkyně  TIC  reprezentovala  náš  mikroregion  na  veletrzích
a workshopech.  Jsou  to  např.  veletrh  Regiontour  Brno,  Slovakiatour  v  Bratislavě
a prezentační akce Moravskoslezského kraje v Brně.
Pracovníci TIC spolupracují při přípravě novin  Beskydy tourist info a při aktualizaci údajů
v programu bluetooth pro Těšínské Slezsko a Bike Gorolia. 
Turistické informační centrum bylo v provozu do konce června 2014, pak bylo na rozhodnutí
starostů mikroregionu zrušeno. V provozu zůstal jen infokiosek a webové stránky pro turisty,
i nadále pokračuje spolupráce s novinami Beskydy tourist info. 

Doplňková činnost  společnosti  je  v  roce 2014 zaměřena na drobný prodej  propagačních
a upomínkových předmětů v informačním centru či v jiných obecních provozovnách. 

2    Roční účetní závěrka 
příloha č. 1 – Rozvaha
příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztráty
příloha č. 3 – Příloha k účetní závěrce   
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3   Přehled o peněžních příjmech a výdajích

stav účtu
Stav peněžních prostředků                                                v tis. Kč
__________________________________________________________________________
PZ v pokladně a na běžném účtu – 1.1. 2014                              +49
KZ v pokladně a na běžném účtu – 31.12.2014                                      +218

4 Přehled příjmů a výnosů v členění podle zdrojů          
v tis. Kč

Tržby za vlastní výkony a služby                           480
Ostatní výnosy                         2
Celkové výnosy společnosti v roce 2014                                 482

5   Vývoj a konečný stav fondů společnosti 

Společnost  STONAX,  o.p.s.  má  zřízen  pouze  rezervní  fond,  do  kterého  je  převáděn
hospodářský výsledek po zdanění,  vykázaný ke konci účetního období. Rezervní fond se
využívá ke krytí ztráty. 
Výsledkem hospodaření společnosti v roce 2014 byl zisk ve výši 107 827,59 Kč. 
Zisk z roku 2014  v částce 57 079,17 Kč bude  použit na pokrytí ztráty z 2013 a 50 748,42 Kč
bude zaúčtován do rezervního fondu.

Stav jmění, fondu a výsledku hospodaření k 31.12.2014:  

vlastní jmění (vklad) …………………..   31 285,12 Kč
vlastní jmění (převzatý majetek) ……..    23 817,90 Kč
rezervní fond …………………………..   41 682,00 Kč
neuhrazená ztráta z roku 2013 ………   57 079,17 Kč
zisk z roku 2014 ………………………. 107 827,59 Kč

6   Stav a pohyb majetku a závazků společnosti  

Stav  majetku  a  závazků  společnosti  byl  zachycen  inventurou  k 31.12.2014,  která  je
dokladována v účetní závěrce 2014. 

Společnost v roce 2014 nenabyla žádný majetek.
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7   Výkaz celkových nákladů společnosti v členění na náklady
     obecně prospěšných služeb, správy a doplňkové činnosti

Náklady na zabezpečování obecně prospěšných služeb    127 123,62 Kč
Náklady vynaložené na doplňkovou činnost           3 902,53 Kč
Náklady vynaložené na správu společnosti   243 075,15 Kč
   
Náklady v     roce 2014 celkem                                                                        374     101,30 Kč
- z toho vlastní provozní náklady   242 362,19 Kč
  (náklady správy po odečtení přeúčtovaných výnosů správy)
___________________________________________________________________ 
Ø měsíční provozní náklady                cca   20 000 Kč 

STONAX, o.p.s.

Petr Santarius Petr Kičmer
předseda správní rady člen správní rady
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