
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 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:
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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 - dopr. prostriedky

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:

229 10010 73014 485195 0958 790
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

245 76921 3639 291206 3258 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

437 41893 58889 751254 079
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Úbytky

25 16910 6333 30611 230Prírastky

412 24982 95586 445242 849
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Oprávky

666 518104 318104 236449 1748 790
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Presuny

Úbytky

8 5008 500Prírastky

658 018104 31895 736449 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

547220043Pohľadávky z obchodného styku

547220042Krátkodobé 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

1 280767Pohľadávky spolu

310460Pohľadávky po lehote splatnosti

970307Pohľadávky 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)

8931 079058Náklady 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

93 0867 96521 16079 891Spolu

13 19521 160-7 965073Výsledok 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

79 8917 96587 856063Základné 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

-7 965Zo základného imania

Vysporiadanie účtovnej straty

-7 965Účtovná strata

Čl. III (14) Cudzie zdroje

krátkodobé zákonné 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

3 4454 1013 4454 101xRezervy spolu

1 4401 3381 4401 338Ostatné rezervy spolu

Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv

1 4401 3381 4401 3382018Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv

2 0052 7632 0052 763Zákonné rezervy spolu

Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv

2 0052 7632 0052 7632018Jednotlivé 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

4 7569 732Krátkodobé 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

4 7569 732Krátkodobé záväzky spolu

4 7569 732Záväzky 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

3246Stav k poslednému dňu účtovného obdobia

170104Čerpanie

Tvorba zo zisku

168118Tvorba na ťarchu nákladov

3432Stav 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

185 47615 6598 100193 035dlhodobého 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 09223 351Ubytovacie 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

14 97315 659zúčtovanie dotácie na DHM do výnosov

12 083900refakturácia 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

7 820príspevok na hl. činnosť - US Luge Assoc.

29 194príspevok na hl. činnosť - Slovenský olympijský výbor

84 260príspevok na hl. činnosť - organizácia FIL

21 250dotácie MŠ SR - príspevok šport. TOP tímu bežné transfery

138 539dotácie MŠ SR - uznané športy bežné transfery

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:

11Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

221- 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

25 97025 169odpisy

106 678167 192osobitné náklady

12 8509 582zákonné soc. a zdr. poistenie

37 46728 423mzdové náklady

9 81311 428ostatné služby

11 3568 464opravy a udržiavanie

9 4728 212spotreba 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:

222Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

2116- 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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