


IČO 3 1 9 8 9 3 7 3 / SIDSúvaha (Úč NUJ 1 - 01)

Strana aktív

4

Netto

321

NettoBrutto

ba

 

č.r. Bežné účtovné obdobie

predchádzajúce

Bezprostredne

Korekcia 

účtovné

obdobie

 

 

 

 

 

A. aNeobežný majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021 001  658 017,03  412 248,79  245 768,24  271 738,24

1. aDlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008 002

 
aNehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 

012 - (072 + 091 AÚ)

003

 
aSoftvér 013 - (073 + 091 AÚ)

004

 
aOceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ)

005

 
aOstatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091 

AÚ)

006

 
aObstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)

007

 
aPoskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095 

AÚ)

008

2. aDlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 009  658 017,03  412 248,79  245 768,24  271 738,24

 
aPozemky (031)

010  8 789,75 x  8 789,75  8 789,75

 
aUmelecké diela a zbierky (032)

011 x

 
aStavby 021 - (081 - 092 AÚ)

012  449 173,73  242 848,58  206 325,15  217 555,15

 
aSamostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 

022 - (082 + 092 AÚ)

013  95 735,79  86 445,30  9 290,49  11 893,49

 
aDopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)

014  104 317,76  82 954,91  21 362,85  33 499,85

 
aPestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)

015

 
aZákladné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ)

016

 
aDrobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ)

017

 
aOstatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ)

018

 
aObstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)

019

 
aPoskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)

020

3. aDlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028 021

 
aPodielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v 

ovládanej osobe (061-096 AÚ)

022

 
aPodielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s 

podstatným vplyvom (062-096 AÚ)

023

 
aDlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)

024

 
aPôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ

025

 
aOstatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)

026

 
aObstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)

027

 
aPoskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)

028
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IČO 3 1 9 8 9 3 7 3 / SIDSúvaha (Úč NUJ 1 - 01)

Strana aktív

4

Netto

321

NettoBrutto

ba

 

č.r. Bežné účtovné obdobie

predchádzajúce

Bezprostredne

Korekcia 

účtovné

obdobie

 

 

 

 

 

B. aObežný majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051 029  35 017,61  35 017,61  33 236,16

1. aZásoby r. 031 až r. 036 030

 
aMateriál (112+119) - 191

031

 
a

a 

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 + 

193)

032

 
aVýrobky (123 - 194)

033

 
aZvieratá (124 - 195)

034

 
aTovar (132+139) - 196

035

 
aPoskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)

036

2. aDlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041 037

 
aPohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ

038

 
aOstatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)

039

 
aPohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)

040

 
a

a 

Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ)
041

3. aKrátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050 042  1 280,11  1 280,11  656,32

 
aPohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)

043  1 280,11  1 280,11  656,32

 
aOstatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)

044

 
a

a 

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 

(336)

045 x

 
aDaňové pohľadávky (341 až 345)

046 x

 
a

a 

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 

rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)

047 x

 
aPohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)

048

 
aSpojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)

049

 
aIné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ

050

4. aFinančné účty r. 052 až r. 056 051  33 737,50  33 737,50  32 579,84

 
aPokladnica (211 + 213)

052  11 898,67 x  11 898,67  10 851,89

 
aBankové účty (221 AÚ + 261)

053  21 838,83 x  21 838,83  21 727,95

 
a

a 

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
054 x

 
a

a 

Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 

AÚ

055

 
aObstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)

056

C. aČasové rozlíšenie spolu  r. 058 až r. 059 057  892,77  892,77  1 223,12

1. aNáklady budúcich období (381) 058  892,77  892,77  1 223,12

 
aPríjmy budúcich období (385)

059

Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057  060  693 927,41  412 248,79  281 678,62  306 197,52
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IČO 3 1 9 8 9 3 7 3 / SIDSúvaha (Úč NUJ 1 - 01)

Strana pasív

b 5a 6

 

č.r. 

 

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne

obdobie

predchádzajúce účtovné

 

A.  Vlastné zdroje krytia majetku spolu 

r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073

061  79 891,81  87 856,31

1.  Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067 062  87 856,31  108 336,45

 87 856,31  108 336,45Základné imanie (411) 063

Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412) 064

Fond reprodukcie (413) 065

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414) 066

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415) 067

2.  Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071 068

Rezervný fond (421) 069

Fondy tvorené zo zisku (423) 070

Ostatné fondy (427) 071

3.  Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 

(+;- 428)

072

4.  Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 

+ r.072 + r.074 + r.101)

073 -7 964,50 -20 480,14

B.  Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097 074  8 751,32  10 332,60

1.  Rezervy r. 076 až r. 078 075  3 963,31  3 553,31

Rezervy zákonné (451 AÚ) 076

Ostatné rezervy (459 AÚ) 077

 3 963,31  3 553,31Krátkodobé rezervy  (323 + 451 AÚ + 459 AÚ) 078

2.  Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 079  31,82  34,10

 31,82  34,10Záväzky zo sociálneho fondu (472) 080

Vydané dlhopisy (473) 081

Záväzky z nájmu (474 AÚ) 082

Dlhodobé prijaté preddavky (475) 083

Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476) 084

Dlhodobé zmenky na úhradu (478) 085

Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ) 086

3.  Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096 087  4 756,19  6 745,19

 1 071,25  1 153,61Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 088

 2 006,42  2 659,56Záväzky voči zamestnancom (331+333) 089

 1 264,67  1 675,60Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 

(336)
 090

 274,20  1 256,42Daňové záväzky (341 až 345) 091

Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 

rozpočtom územnej samosprávy  (346 + 348)
 092

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov 

(367)
 093

Záväzky voči účastníkom združení (368) 094

Spojovací účet pri združení (396) 095

 139,65Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ) 096

4.  Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100 097

Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ) 098

Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ) 099

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249) 100

C.  Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103 101  193 035,49  208 008,61

Výdavky budúcich období (383) 102

 193 035,49  208 008,61Výnosy budúcich období (384) 103

 306 197,52 281 678,62Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101  104

4Strana :



Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01) IČO 3 1 9 8 9 3 7 3 / SID

 

Náklady

1 2 3 4

Spolu

Činnosť 

 

 

cba

Číslo 

riadku

Číslo 

účtu
Hlavná 

nezdaňovaná

Zdaňovaná

Bezprostredne 

predchádzajúce 

Účtovné obdobie

 29 675,82 22 645,01  7 030,81  23 467,94501 01Spotreba materiálu

 9 472,16 1 894,44  7 577,72  9 059,08502 02Spotreba energie

504 03Predaný tovar

 11 356,21 8 088,66  3 267,55  4 849,50511 04Opravy a udržiavanie

 663,49 663,49  639,08512 05Cestovné

 67,80 67,80  12,96513 06Náklady na reprezentáciu

 9 813,46 6 454,08  3 359,38  9 119,56518 07Ostatné služby

 37 467,13 35 513,35  1 953,78  45 084,19521 08Mzdové náklady

 12 850,02 12 162,36  687,66  15 476,03524 09Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 

poistenie

525 010Ostatné sociálne poistenie

 1 158,25 1 148,70  9,55  1 561,26527 011Zákonné sociálne náklady

528 012Ostatné sociálne náklady

531 013Daň z motorových vozidiel

 531,22 265,61  265,61  531,22532 014Daň z nehnuteľností

 228,56 123,78  104,78  201,22538 015Ostatné dane a poplatky

 5,00 5,00  3,00541 016Zmluvné pokuty a penále

 30,00 30,00  33,00542 017Ostatné pokuty a penále

543 018Odpísanie pohľadávky

544 019Úroky

 1,76 1,76  7,18545 020Kurzové straty

546 021Dary

 106 678,47 106 678,47  107 345,38547 022Osobitné náklady

548 023Manká a škody

 3 877,44 3 380,52  496,92  4 044,77549 024Iné ostatné náklady

 25 970,00 25 195,13  774,87  20 373,00551 025Odpisy dlhodobého nehmotného majetku 

a dlhodobého hmotného majetku

552 026Zostatková cena predaného dlhodobého 

nehmotného majetku a dlhodobého 

hmotného majetku

553 027Predané cenné papiere

554 028Predaný materiál

555 029Náklady na krátkodobý finančný majetok

556 030Tvorba fondov

557 031Náklady na precenenie cenných papierov

558 032Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

561 033Poskytnuté príspevky organizačným 

zložkám

 766,00 766,00  6 466,00562 034Poskytnuté príspevky iným účtovným 

jednotkám

563 035Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

565 036Poskytnuté príspevky z podielu 

zaplatenej dane

567 037Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

  248 274,37 250 612,79 25 528,63 225 084,16038Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
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Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01) IČO 3 1 9 8 9 3 7 3 / SID

 

Výnosy

1 2 3 4

Spolu

Činnosť 

 

 

cba

Číslo 

riadku

Číslo 

účtu
Hlavná 

nezdaňovaná

Zdaňovaná

Bezprostredne 

predchádzajúce 

Účtovné obdobie

601 039Tržby za vlastné výrobky

 25 092,38 25 092,38  25 007,92602 040Tržby z predaja služieb

604 041Tržby za predaný tovar

611 042Zmena stavu zásob nedokončenej výroby

612 043Zmena stavu zásob polotovarov

613 044Zmena stavu zásob výrobkov

614 045Zmena stavu zásob zvierat

621 046Aktivácia materiálu a tovaru

622 047Aktivácia vnútroorganizačných služieb

623 048Aktivácia dlhodobého nehmotného 

majetku

624 049Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

641 050Zmluvné pokuty a penále

642 051Ostatné pokuty a penále

643 052Platby za odpísané pohľadávky

 4,96 4,96  4,27644 053Úroky

 22,30 22,30  3,12645 054Kurzové zisky

646 055Prijaté dary

 12 082,89 12 082,89  26 161,00647 056Osobitné výnosy

648 057Zákonné poplatky

 16 083,48 16 083,48  12 542,96649 058Iné ostatné výnosy

 0,00 0,00  0,00  3 500,00651 059Tržby z predaja dlhodobého nehmotného 

majetku a dlhodobého hmotného majetku

652 060Výnosy z dlhodobého finančného majetku

653 061Tržby z predaja cenných papierov a 

podielov

654 062Tržby z predaja materiálu

655 063Výnosy z krátkodobého finančného 

majetku

656 064Výnosy z použitia fondu

657 065Výnosy z precenenia cenných papierov

658 066Výnosy z nájmu majetku

661 067Prijaté príspevky od organizačných 

zložiek

 44 491,32 44 491,32  52 626,71662 068Prijaté príspevky od iných organizácií

 540,86 540,86  245,00663 069Prijaté príspevky od fyzických osôb

 131,00 131,00  133,00664 070Prijaté členské príspevky

665 071Príspevky z podielu zaplatenej dane

667 072Prijaté príspevky z verejných zbierok

 144 200,00 144 200,00  108 500,00691 073Dotácie

  228 723,98 242 649,19 25 092,38 217 556,81074Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73

 -19 550,39-7 963,60-436,25-7 527,35075Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 

74 - r. 38

 0,90 0,41  0,49  929,75591 076Daň z príjmov

595 077Dodatočné odvody dane z príjmov

 -20 480,14-7 964,50-436,74-7 527,76078Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 

- (r.76 + r.77)) (+/-)
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IČO 37398913 /SIDPoznámky (Úč NUJ 3-01)

Čl. I Všeobecné údaje

Čl. I (1) (3) (5) Základné údaje

Čl. I (5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Slovenský zväz sánkarov je občianske združenie, ktorého poslaním je vytvárať členom - oddielom a klubom v rámci SR podmienky pre vykonávanie sánkarského športu,
účasť na pretekoch v rámci SR a v zahraničí, vytvárať podmienky pre výchovu mládeže a pre možnosť vytvárania reprezentačných družstiev SR a zabezpečovať
reprezentáciu SR. Doplnkovou činnosťou občianskeho združenia je vykonávanie podnikateľskej činnosti v súlade s vydaným živnostenským listom zo dňa 12.7.2007 -
poskytovanie ubytovacích služieb.

Čl. I (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia
účtovnej jednotky

Občianske združenie bolo založené Uznesením mimoriadnej Konferencie komisie saní a bobov SÚV ČSZTV konanej dňa 10.02.1990.

Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

08.05.1990

Čl. I (3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov
účtovnej jednotky

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov,
dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Druh orgánu spoločnostiNázov orgánu (meno a priezvisko...)

generálny sekretár SZSIng. Viera Bachárová Findurová

predseda SZSJozef Škvarek

Čl. I (4) Priemerný počet zamestnancov, počet dobrovoľníkov

Čl. I (4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného
účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné

obdobie
Bežné účtovné obdobieNázov položky

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou

22- z toho počet vedúcich zamestnancov

44Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Áno

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí.  © KROS a.s., www.kros.sk/omega
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IČO 37398913 /SIDPoznámky (Úč NUJ 3-01)

Nie

Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Poznámka k oceneniuOcenenie majetku a záväzkovPopis položky

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Deriváty

menovitá hodnotaČasové rozlíšenie na strane pasív

menovitá hodnotaZáväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

menovitá hodnotaČasové rozlíšenie na strane aktív

menovitá hodnotaKrátkodobý finančný majetok

menovitá hodnotaPohľadávky

Zásoby obstarané iným spôsobom

Zásoby obstarané vlastnou činnosťou

obstarávacia cenaZásoby obstarané kúpou

Dlhodobý finančný majetok

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

obstarávacia cenaDlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslovaní
daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia
zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.

odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas
predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre
účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

Dlhodobý hmotný majetok:

Dlhodobý hmotný majetok:

Dlhodobý nehmotný majetok:

Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami:

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Odpisová metódaSadzba odpisovDoba odpisovaniaDruh majetku

rovnomerne1/4040 rokovnehnut. veci - budova s trenažérom

rovnomerne1/44 rokysamost. hnut. veci - mot. vozidlá

rovnomerne1/66 rokovsamost. hnut. veci - sane

Čl. III Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom majetku

Čl. III (1) a) až c) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku
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a) až c) Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek a prehľad zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

Spolu

Poskytnuté
preddavky na

dlhodobý
hmotný
majetok

 020

Obstaranie
dlhodobého
hmotného
majetku

 019

Drobný a
ostatný

dlhodobý
hmotný
majetok

 017,018

Základné
stádo a ťažné

zvieratá

 016

Pestovateľsk
é celky
trvalých
porastov

 015

Dopravné
prostriedky

 014

Samostatné
hnuteľné

veci a súbory
hnuteľných

vecí

 013

Stavby

 012

Umelecké
diela a
zbierky

 011

Pozemky

 010

Dlhodobý hmotný majetok

 Riadok súvahy:

245 76821 3639 290206 3258 790
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

271 73833 50011 893217 5558 790
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Zostatková hodnota

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Úbytky

Prírastky

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Opravné položky

412 24982 95586 445242 849
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Úbytky

25 97012 1372 60311 230Prírastky

386 27970 81883 842231 619
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Oprávky

658 017104 31895 735449 1748 790
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Presuny

Úbytky

Prírastky

658 017104 31895 735449 1748 790
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Prvotné ocenenie

Čl. III (3) Informácie o spôsobe a výške poistenia dlhodobého majetku

Čl. III (3) Informácie o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Hodnota POHodnota BOSpôsob poisteniaDlhodobý majetok

43 15243 152Komerčné poistenie Komunálna poisťovňaBudova s trenažérom - hnut.

414 924414 924Komerčné poistenie Komunálna poisťovňaBudova s trenažérom - nehnut.

22 80022 800
Havarijné p. - komerčné poistenie Komunálna
poisťovňa

Citroen Jumper PP917CY

5 000 0005 000 000PZP - komerčné poistenie Komunálna poisťovňaCitroen Jumper PP917CY

42 52742 527
Havarijné p. - komerčné poistenie Komunálna
poisťovňa

Mercedes PP069CH

5 000 0005 000 000PZP - komerčné poistenie Komunálna poisťovňaMercedes PP069CH

30 01030 010
Havarijné p. - komerčné poistenie Komunálna
poisťovňa

Opel Vivaro PP367DJ

5 000 0005 000 000PZP - komerčné poistenie Komunálna poisťovňaOpel Vivaro PP367DJ

5 000 0005 000 000PZP - komerčné poistenie GeneraliPeugeot PP953BX

Čl. III (8) Významné položky pohľadávok

Čl. III (8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú
činnosť
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Zdaňovaná činnosť a podnikateľská
činnosť

Hlavná nezdaňovaná činnosťRiadok súvahyOpis pohľadávky

050Iné pohľadávky

049Spojovací účet pri združení

048Pohľadávky voči účastníkom združení

047
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a
rozpočtom územnej samosprávy

046Daňové pohľadávky

045Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

044Ostatné pohľadávky

1 170110043Pohľadávky z obchodného styku

042Krátkodobé pohľadávky

041Iné pohľadávky

040Pohľadávky voči účastníkom združení

039Ostatné pohľadávky

038Pohľadávky z obchodného styku

037Dlhodobé pohľadávky

Čl. III (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Čl. III (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia

Stav na konci bežného účtovného obdobiaDruh pohľadávky

6561 280Pohľadávky spolu

210310Pohľadávky po lehote splatnosti

446970Pohľadávky do lehoty splatnosti

Čl. III (11) Časové rozlíšenie nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (11) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Hodnota POHodnota BORiadok súvahyVýznamné položky nákladov a príjmov budúcich období

059Príjmy budúcich období (385)

1 223893058Náklady budúcich období (381)

Čl. III (12) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku

Čl. III (12) a), b) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku podľa položiek súvahy
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Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Presuny
 (+,-)

Úbytky
 (-)

Prírastky
 (+)

Stav na začiatku
bežného účtovného

obdobia

Riadok
súvahy

Opis položky

79 89120 48012 51587 856Spolu

-7 96512 515-20 480073Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

072Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

071Ostatné fondy

070Fondy tvorené zo zisku

069Rezervný fond

Fondy zo zisku

067Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín

066Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

065Fond reprodukcie

064Fondy tvorené podľa osobitného predpisu

- prioritný majetok

- vklady zakladateľov

- nadačné imanie v nadácii

87 85620 480108 336063Základné imanie, z toho:

Imanie a fondy

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty z minulých
účtovných období

Čl. III (13) Vysporiadanie účtovnej straty z minulého účtovného obdobia

Čl. III (13) Vysporiadanie účtovnej straty z minulého účtovného obdobia

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobieNázov položky

Iné

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov

Z nerozdeleného zisku minulých rokov

Z ostatných fondov

Z fondu tvoreného zo zisku

Z rezervného fondu

-20 480Zo základného imania

Vysporiadanie účtovnej straty

-20 480Účtovná strata

Čl. III (14) Cudzie zdroje

krátkodobé zákonnné rezervy: rezervy na dovolenky
krátkodobé ostatné rezervy: rezerva na audít, nevyfakturované dodávky

Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv

Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv
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Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Zrušenie alebo
zníženie rezerv

Použitie rezervTvorba rezerv
Stav na začiatku

bežného účtovného
obdobia

Predpokladaný rok
použitia rezervy

Druh rezervy

4 1013 7554 1013 755xRezervy spolu

1 3382021 338202Ostatné rezervy spolu

Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv

1 3382021 338202Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv

2 7633 5532 7633 553Zákonné rezervy spolu

Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv

2 7633 5532 7633 553Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv

Čl. III (14) c), d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy

Čl. III (14) c), d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného

obdobia

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Druh záväzkov

6 7454 756Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

Dlhodobé záväzky spolu

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane

6 7454 756Krátkodobé záväzky spolu

6 7454 756Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka

Záväzky po lehote splatnosti

Čl. III (14) e) Záväzky zo sociálneho fondu

Čl. III (14) e) Záväzky zo sociálneho fondu

Hodnota POHodnota BOSociálny fond

3432Stav k poslednému dňu účtovného obdobia

223170Čerpanie

Tvorba zo zisku

200168Tvorba na ťarchu nákladov

5734Stav k prvému dňu účtovného obdobia

Čl. III (15) Časové rozlíšenie výnosov budúcich období

Čl. III (15) Významné položky časového rozlíšenia výnosov budúcich období

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

ÚbytkyPrírastky

Stav na konci
bezprostredne

predchádzajúceho
účtovného obdobia

Položky výnosov budúcich období z dôvodu

dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského

nepoužitého sponzorského

dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane

zostatku podielu zaplatenej dane

zostatku grantu

zostatku dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho
územného celku

zostatku dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov
Európskej únie

dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru

193 03514 973208 008dlhodobého majetku obstaraného z dotácie

bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku
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Čl. IV Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar

Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar - opis, hodnota hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti, podnikateľskej činnosti

Hodnota POHodnota BODruh výrobku, služby, podnikateľskej činnostiOpis tržby

25 00825 092ubytovacie službytržby z predaja služieb

Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy

Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy

Hodnota POHodnota BOPoložka výnosov

11 90414 973zúčtovanie dotácie na DHM do výnosov

26 02012 083refakturácia nákladov na športovú činnosť

Čl. IV (3) Dotácie a granty

Čl. IV (3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré boli prijaté v priebehu účtovného roka

Výška dotácie alebo grantuOpis dotácie alebo grantu

2 491príspevok na hl. činnosť - Slovenský olympijský výbor

42 000príspevok na hl. činnosť - organizácia FIL

94 200dotácie MŠ SR - štátna športová reprezentácie a rozvoj športových odvetví

50 000dotácie MŠ SR - športovo talentovaná mládež

Čl. IV (4) Finančné výnosy a kurzové rozdiely

Čl. IV (4) Finančné výnosy a kurzové rozdiely

Hodnota POHodnota BOOpis položky

- Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:

1Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

322- Kurzové zisky, z toho:

Finančné výnosy, z toho:

Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné
náklady

Čl. IV (5) Významné položky nákladov -  náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady

Hodnota POHodnota BOVýznamná položka nákladov

20 37325 970odpisy

107 345106 678osobitné náklady

15 47612 850zákonné soc. a zdr. poistenie

45 08437 467mzdové náklady

9 1209 813ostatné služby

4 84911 356opravy a udržiavanie

9 0599 472spotreba energií
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Čl. IV (7) Finančné náklady a kurzové rozdiely

Čl. IV (7) Finančné náklady a kurzové rozdiely

Hodnota POHodnota BOOpis položky

- Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:

72Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

72- Kurzové straty, z toho:

Finančné náklady, z toho:

Čl. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorom

Čl. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorom

HodnotaJednotlivé druhy nákladov za

1 200Spolu

ostatné neaudítorské služby

daňové poradenstvo

uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky

1 200overenie účtovnej závierky
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