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Čl. II
INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH
(1) Splnenie predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti
Podnik predkladá riadnu účtovnú závierku s predpokladom nepretržitého pokračovania jeho
činnosti
x ÁNO

NIE

(2) Zmeny účtovných zásad resp. účtovných metódach na ich vplyv na hodnotu :

Dôvod :
Dôvod :
Dôvod :
Dôvod :

- majetku

ÁNO

x NIE

- záväzkov

ÁNO

x NIE

- vlastného imania

ÁNO

x NIE

- výsledku hospodárenia

ÁNO

x NIE

ÁNO

x NIE

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
cena obstarania
náklady súvisiace s obstaraním v zložení
dopravné
provízie
poistné
clo
aktivované v danom účtovnom období
kumulované úroky
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
cena obstarania
náklady súvisiace s obstaraním v zložení
dopravné
provízie
poistné
clo
aktivované v danom účtovnom období
kumulované úroky
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom
cena obstarania
náklady súvisiace s obstaraním v zložení
dopravné
provízie
poistné
clo
aktivované v danom účtovnom období
kumulované úroky

skonto
úroky z cudzích zdrojov.

ÁNO

x NIE

skonto
úroky z cudzích zdrojov.

ÁNO

x NIE

skonto
úroky z cudzích zdrojov.
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d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
x

x

cena obstarania
náklady súvisiace s obstaraním v zložení
dopravné
poistné
vážne
aktivované v danom účtovnom období
kumulované úroky

x

provízie
clo

e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
cena obstarania
náklady súvisiace s obstaraním v zložení
dopravné
poistné
vážne
aktivované v danom účtovnom období
kumulované úroky

provízie
clo

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom
cena obstarania
náklady súvisiace s obstaraním v zložení
dopravné
poistné
vážne
aktivované v danom účtovnom období
kumulované úroky

provízie
clo

ÁNO

skonto
úroky z cudzích zdrojov.

ÁNO

ÁNO

ÁNO
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NIE

x

NIE

skonto
úroky z cudzích zdrojov.

ÁNO
V prípade ÁNO
cenami obstarania vrátane emisného ážia pri nákupe a predaji
pri nákupe cenou obstarania a pri predaji váženým aritmetickým priemerom
cien obstarania / pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakom mene /
metódou FIFO /pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakom mene /
inak :

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení :
x cena obstarania
x náklady s obstaraním v zložení
dopravné
provízie
poistné
clo
x aktivované v danom účtovnom období
kumulované úroky

x

skonto
úroky z cudzích zdrojov.

g) dlhodobý finančný majetok

h) zásoby obstarané kúpou

NIE

x

NIE

x

NIE

vážne
skonto
úroky z cudzích zdrojov

Výročná správa STZ za rok 2020

Náklady súvisiace s obstaraním zásob
x pri príjme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku
obstaranej zásoby
obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady
súvisiace s obstaraním
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
ÁNO
x
V prípade ÁNO
Zásoby vytvorené vlastnou výrobou podnik oceňoval vlastnými nákladmi
podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení
* priame náklady
* časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

NIE

vlastnými nákladmi podľa operatívnych kalkulácií, v zložení
* priame náklady
* časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním
iným spôsobom
j) zásoby obstarané iným spôsobom
Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení :
cena obstarania
náklady s obstaraním v zložení
dopravné
provízie
poistné
clo
aktivované v danom účtovnom období
kumulované úroky

ÁNO

x

NIE

vážne
skonto
úroky z cudzích zdrojov

Náklady súvisiace s obstaraním zásob :
pri príjme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku
obstaranej zásoby
obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním / Postupov účtovania. UT I, čl.IV.ods.3 /.
Pri vyskladnení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov predaného tovaru
/ 501, 504 / záväzne stanoveným spôsobom, určeným podnikom takto :
Popis :

obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencií rozdeľovala na vopred
stanovenú cenu / pevnú cenu / podľa internej smernice a odchýlky od skutočnej ceny
obstarania /tamtiež /. Pri vyskladnení sa táto odchylka rozpúšťala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným podnikom takto :
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Popis :

Pri vyskladnení zásob sa používal
vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne
metóda FIFO / prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá
cena na ocenenie úbytku zásob /
x
iný spôsob : spôsob B

k) pohľadávky
x

l) krátkodobý finančný majetok
x
m) časové rozlíšenie na strane aktív
x
n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
záväzky
x

nominálnou
hodnotou

inak

nominálnou
hodnotou

inak

nominálnou
hodnotou

inak

nominálnou hodnotou

o) časové rozlíšenie na strane pasív

nominálnou
hodnotou

x

kurzom

inak

inak

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku
Doba
Sadzba
odpisovania odpisov

Druh majetku
Odpisová skupina 1

4

1/4

Rovnomerná

Odpisová skupina 2

6

1/6

Rovnomerná

Odpisová skupina 3

8

1/8

Rovnomerná

Odpisová skupina 4

12

1/12

Rovnomerná

Odpisová skupina 5

20

1/20

Rovnomerná

Odpisová skupina 6

40

1/40

Rovnomerná

6
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Odpisová metóda
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Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002, dodržiavala
sa zásada jeho odpísania v účtovníctve najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania. Odpisové sadzby pre účtovné a
daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa nerovnajú.

x

Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z toho, že vzal za základ spôsob odpisovania
podľa daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:

x

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal
z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho
používania.
Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú.
Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal
metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa
sa rovnajú. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.
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Stav na konci bežného účtovného obdobia

8

22979,82

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

22979,82

0

0

0

22979,82

0

0
0

0

0

0
0

0
0

Oceniteľné
práva 014 /
074

0

22979,82

Softvér
013/073

0

Nehmotné
výsledky z
vývojovej a
obdobnej činnosti
012/072

Stav na začiatku bežného účtovného obdobia

Zostatková hodnota

Stav na konci bežného účtovného obdobia

Stav na konci bežného účtovného obdobia
Opravné položky – stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky
úbytky

Stav na konci bežného účtovného obdobia
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného
obdobia
prírastky
úbytky

Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky
úbytky
presuny

Tabuľka č. 1

(1) Informácie o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0
0

0

Ostatný dlhodobý
nehmotný
majetok 018 +
019 / 078 + 079

Čl. III
INFORMÁCIE, KTORÉ DOPĹŇAJÚ A VYSVETĽUJÚ ÚDAJE V SÚVAHE

Obstaranie
dlhodobého
nehmotného
majetku 041
/093

0

0

0

0

0

0
0

0

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
nehmotný
majetok 051
/095A

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

22979,82

0
0

22979,82

22979,82

0
0

22979,82

Spolu
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Stav na začiatku bežného účtovného obdobia
Stav na konci bežného účtovného obdobia

Zostatková hodnota

Opravné položky – stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci bežného účtovného obdobia

Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného
obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci bežného účtovného obdobia

Stav na konci bežného účtovného obdobia

Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky
úbytky
presuny

Tabuľka č. 2

276 523,18
276 523,18

276 523,18

0

276 523,18

Pozemky
(031 )

Stavby
(021/
081,092A)

0

0
0

0,02
0

0

0
0 4 035 369,44
0 3 857 517,44

0

0

9

267 486,89

3 160 547,96 1 307 324,33

23 411,02
18 647,02

0

0

4 764,00

262 722,89

286 133,91

0,02

177 852,00

2 982 695,96 1 307 324,31

0 7 018 065,40 1 307 324,33

0
0

286 133,91

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0
0

0

Samostatné
Pestovateľhnut. veci a Dopravné
ské celky
súbory
prostriedky
trvalých
hnuteľných
(02X /
porastov
vecí (022 / 08X,092A)
(025 /
082,092A
085,092)

0 7 018 065,40 1 307 324,33

Umelecké
diela a
zbierky
(032 / )

(1) Informácie o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0
0

0

Základné
stádo a
ťažné
zvieratá
(026 /
086,
092A)

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0

182 616,02

4 552 743,16

0
0
0
8 888 046,82

8 888 046,82

0 4 335 303,66
0 4 152 687,64

0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0 4 735 359,18

0

0
0

0

Spolu

0

0

0

0

0

Drobný a
Poskytnuté
ostatný
Obstaranie
preddavky
dlhodobý
dlhodobého
na dlhodobý
hmotný
hmotného
hmotný
majetok
majetku (042
majetok (052
(029,02x/
/094)
/095A)
089,08x,092a)
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68
0
0

0
0
0

4 579 541,55
0

0
4 471 767,83
4 579 541,55

Národné tenisové centrum, a.s.
STZ Marketing, s.r.o.
NTC Košice

Názov spoločnosti

68,39%
100,00%
51,00%

Podiel na
základnom
imaní (v %)
68,39%
100,00%
51,00%

Podiel ÚJ na
hlasovacích
právach

0
0

0
0

107 773,72

0
0

0

0

0

0
0

0

10

Hodnota vlastného imania ku
koncu
bezprostredne
bežného
predchádzajúceho
účtovného
účtovného
obdobia
obdobia
6 368 760
6 336 109
213 037,83
127 114,93
21 389,72
22 329,31

0
0

0

0

0

0

0

4 471 767,83

(3) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky
úbytky
Presuny
Stav na konci bežného účtovného obdobia
Opravné položky – stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci bežného účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia
Stav na konci bežného účtovného obdobia

Dlhové cenné
Pôžičky podnikom
papiere
v skupine a
držané do
ostatné pôžičky
splatnosti
(066, 067/096A)
(065 / 096A)

Podielové
cenné
papiere a
podiely v
obchodnej
spoločnosti s
podstatným
vplyvom
(062/096A)

Podielové
cenné papiere
a podiely v
obchodnej
spoločnosti v
ovládanej
osobe
(061/096A)

(2) Informácie o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku

0
0

0

0

0

0
0

0

Obstaranie
dlhodobého
finančného
majetku
(043 / 096A)

0
0

0

0

0

0
0

0

bežného
účtovného
obdobia

bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného
obdobia
4 355 594,96
4 333 264,95
213 037,83
127 114,93
10 908,76
11 387,9

Účtovná hodnota ku koncu

Ostatný
dlhodobý
finančný
majetok
(069/096A)

Spolu

107 773,72

0

0

0 4 471 767,83
0 4 579 541,55

0

0

0 4 579 541,55

0
0

0 4 471 767,83

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
finančný
majetok
(053 / 096A)
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Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku

11

Dôvod tvorby, zníženia a zúčtovania

Hodnota opravnej položky

(4) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania
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69

70

Krátkodobý finančný majetok
9 274,21
3 359,20
135 780,09
-79 314,03
0
148 413,50

Stav na konci bežného účtovného
obdobia

Dlhodobé pohľadávky
z toho :
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
Iné pohľadávky ( 335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
Krátkodobé pohľadávky
z toho :
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336 )
Daňové pohľadávky (341 až 345)
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a
rozpočtom územnej samosprávy
(346+ 348)
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ

Súvahová položka

146 211,94
14 955,06

043
044

047
048
050

12

0
0
1 743 570,67

0
0
0
0
1 904 737,67

038
039
040
041
042

045
046

0

Stav k 1.1. BO

037

riadok
súvahy

1 773 134,56

152 723,81
22 600,24

0
0
0
0
1 948 458,61

Stav k 31.12. BO
0

Stav na konci
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia
5 667,26
2 329,00
2 277,40
-230 783,76
1 211,14
11 484,80

(6) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú
činnosť

Pokladnica (211)
Ceniny (213)
Bežné bankové účty (221 AÚ)
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok (221 AÚ)
Peniaze na ceste (+/-261)
Spolu

Tabuľka č. 1

(5) Prehľad významných položiek krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku
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Stav na
začiatku
BÚO

29 267,78
95 388,34

Pohľadávky spolu

Časové rozlíšenie
Náklady budúcich období dlhodobé
Príjmy budúcich období dlhodobé

Druh
057
058
059

Stav k
1.1. BO
52 975,21
52 975,21
0

Stav k
31.12. BO
30 996,26
30 996,26
0

13

(9) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

66 120,56

Pohľadávky po lehote splatnosti

94 673,39

11 335,33

83 338,06

0
0
0
0
0

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

Stav na konci

Zníženie Zúčtovanie
opravnej opravnej
položky
položky

bežného
účtovného obdobia

Tvorba
opravnej
položky
(zvýšenie)

Pohľadávky do lehoty splatnosti

Text

Komentár :
netýka sa
(8) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Pohľadávky z obchodného styku
Ostatné pohľadávky
Pohľadávky voči účastníkom združení
Spojovací účet pri združení
Iné pohľadávky

Druh pohľadávok

(7) Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam
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71

72

Suma

0
0

29 599,6
450,91
945,75

Fond reprodukcie

Fondy tvorené podľa osobitného predpisu

Imanie a fondy
Základné imanie
z toho:
nadačné imanie v nadácii
vklady zakladateľov
prioritný majetok

Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia
0

Prírastky
(+)

0

Úbytky
(-)

14

0

Stav na konci
Presuny
bežného účtovného
(+, -)
obdobia

(10) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za
bežné účtovné obdobie

385 - Príjmy budúcich období
Úroky z finančných výpomocí

Popis významných položiek časového rozlíšenia a spôsobu ich rozpúšťania:
Spôsob
Opis položky
rozpúšťania
381 - Náklady budúcich období
Členské ITF
použitie
poistenie
použitie
zostatok PHM
použitie
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261 379,00
1 675 730,96
369 152,72

261 379,00

0

81 838,73
532 495,03

0

107 773,72

0

800 018,20

Účtovný zisk
Rozdelenie účtovného zisku za minulé účtovné obdobie
Prídel do základného imania
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu
Prídel do fondu reprodukcie
Prídel do rezervného fondu
Prídel do fondu tvoreného zo zisku
Prídel do ostatných fondov
Úhrada straty minulých období
Prevod do sociálneho fondu
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov
Iné
Účtovná strata
Vysporiadanie účtovnej straty za minulé účtovné obdobie
Vysporiadanie účtovnej straty
Zo základného imania
Z rezervného fondu

Názov položky

(11) Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Spolu

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov

Fondy zo zisku
Rezervný fond
Fondy tvorené zo zisku
Ostatné fondy

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku
a záväzkov

0
1 783 504,68

793 874,03

81 838,73

15

0

907 791,92

0

793 874,03

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
793 874,03

261 379,00
261 379,00

0

0

0
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131 837,74
95 831,43

Druh záväzkov

0
44 432,80

Prírastky
(+)
122 062,04
134 191,38

Úbytky
(-)

Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka

c-d) údaje o záväzkoch

325 - Ostatné záväzky
379 - Iné záväzky

Stav na začiatku
BÚO

16

Stav na konci
bežného
bezprostredne
účtovného
predchádzajúceho
obdobia
účtovného obdobia
162 636,82
161 844, 69
425 210,41
435 512,14

9 775,70
6 072,85

Stav na konci bežného účtovného
obdobia

1992
21 961,12

1660
16 852,63

Presuny
(+, -)

19 969,12

15 192,63

Stav na konci
bežného účtovného
obdobia
21 961,12

Zrušenie alebo
zníženie
rezerv

0

13 532,63

Použitie rezerv

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 – Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky

(12) Opis a výška cudzích zdrojov
a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka
Stav na začiatku
bežného
Tvorba
účtovného
rezerv
obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých
16 852,63
21 961,12
zákonných rezerv
Jednotlivé druhy dlhodobých
zákonných rezerv
Zákonné rezervy spolu
15 192,63
19 969,12
Jednotlivé druhy krátkodobých
ostatných rezerv
-Jednotlivé druhy dlhodobých
ostatných rezerv
Ostatné rezervy spolu
1660
1992
16
852,63
21
961,12
Rezervy spolu

Z fondu tvoreného zo zisku
Z ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov
Iné
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Krátkodobý bankový
úver
Pôžička
Návratná finančná
výpomoc
Dlhodobý bankový úver
Spolu

Druh cudzieho zdroja

EUR

3,5

3,6

Výška
Mena úroku
v%
Splatnosť

Forma
zabezpečenia

114 000,00
0
151 109,14

88 000,00

17

122 423,86

37 109,14

34 423,86

Suma istiny na konci
bežného účtovného
obdobia

Suma istiny na
konci
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného
obdobia

1 251,29
825,60

970,09
1050,40

825,60
598 182,43

1050,4
598 182,43

825,60
745,29

597 356,83
825,60

587847,23
1050,4

Bezprostredne
predchádzajúce ÚO
601,36
1 027,05

Bežné účtovné obdobie

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Stav k prvému dňu účtovného obdobia
Tvorba na ťarchu nákladov
Tvorba zo zisku
Čerpanie
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia

Sociálny fond

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Krátkodobé záväzky spolu
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu
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Výnosy budúcich období

Nepoužitého sponzorského
Dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského

dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane

Zostatku podielu zaplatenej dane

Zostatku Grantu

vyššieho územného celku

bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru
Zostatku dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov
Európskej únie
zostatku dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu

Položky výnosov budúcich období z dôvodu

Tabuľka č. 2

dotácie
Spolu

Tabuľka č. 1

0
0

8 118 797,82

18

Prírastky
(+)

0
0

171 438,48

Úbytky
(-)

7 947 359,34

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

Stav k 31.12. bežného
účtovného obdobia
7 947 359,34
7 947 359,34

Stav k 31.12. bežného
účtovného obdobia

Stav k 1.1. bežného
účtovného obdobia
8 118 797,82
8 118 797,82

Stav na konci
bezprostredne
predchádzajúceho
ÚO

(13) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období

Spolu

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich
období
Stav k 1.1. bežného účtovného
Výdavky budúcich období
obdobia
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Finančný náklad

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

691 – Dotácie

665 – Príspevky z podielu zaplatenej dane

664 – Prijaté členské príspevky

663 – Prijaté príspevky od fyzických osôb

662 – Prijaté príspevky od iných organizácií

19

prijaté dotácie od MŠSR na štátnu športovú
reprezentáciu a rozvoj športových odvetví, na
športovo talentovanú mládež, investičné dotácie

prize money za Davis cup, Fed cup, dotácie z SOV
podiel na prize money hráčov, príspevky od trénerov a
rozhodcov za semináre
registrácie hráčov a klubov, pokuty, prestupy,
hosťovanie, trénerské a rozhodcovské licencie, vklady
na turnaje, iné poplatky

4 580 506,48

4 305,32

97 253,89

200 830,00

441 013,74

(1) - (2) Tržby za vlastné výkony a tovar, významné položky prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov
a iných ostatných výnosov
Hodnota
Druh tržieb
Typ výrobkov a služieb
tržieb
Reklamné zmluvy, prefakturované služby, nájom,
602 – Tržby z predaja služieb
92 383,69
služba zasportujsiopen
604 – Tržby za predaný tovar
tlačoviny a publikácie
428,15
644 – úroky
úroky z finančných výpomocí
42 612,51
649 – ostatné výnosy
Náhrada škody, prize money
23 279,46

Čl. IV
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

do jedného roka vrátane
od jedného roka do piatich
rokov vrátane
viac ako päť rokov

Celková suma
dohodnutých platieb

(14) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu
Stav na konci
bezprostredne
Záväzok
Istina
predchádzajúceho
účtovného obdobia
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176,55

Celková suma
kurzových ziskov

Kurzový zisk, ku
ktorému sa zostavuje
účtovná závierka
3,20

Hodnota
13 125,00
4 394 343,00
171 438,48

501 - spotreba materiálu
512 - cestovné
513 – náklady na reprezentáciu
518 - ostatné služby
521 - mzdové náklady
532 - daň z nehnuteľností
549 - iné ostatné náklady
551 - odpisy majetku
562 - poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
563 – poskytnuté príspevky fyzickým osobám

Druh nákladu

20

122 373,82
386 266,50
91 821,36
2 360 042,32
287 389,21
33 666,17
13 741,97
182 616,00
1 062 334,93
445 308,45

Hodnota

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných
ostatných nákladov.

645 - Kurzové zisky

Opis položky

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov

(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia
Dotácia
Nár. športový projekt
Uznané športy
Investičné dotácie
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5 167,19

Celková suma
kurzových
strát

7 521,99
0

overenie účtovnej závierky
uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby
Spolu

Jednotlivé druhy nákladov za

(8) Informácie o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Kurzové straty

Opis

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov

podpora a rozvoj telesnej kultúry
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia

Účel použitia podielu zaplatenej dane

Použitá suma z
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Hodnota

1 992,00

1 992,00

808,60

Hodnota kurzových strát
účtovaná ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje
účtovná závierka

4305,32
0

Použitá suma bežného
účtovného obdobia
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(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie
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Po 31. decembri 2020 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným
spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti, okrem tých, ktoré sú uvedené vyššie a ktoré sú výsledkom
bežnej činnosti.

(1) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka a dňom jej zostavenia

Čl. VI
Ďalšie informácie
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Správa nezávislého audítora pre STZ
BILANC AUDÍT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Audítorská spoločnosť
Slovenský tenisový zväz
Bratislava

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
o audite
ročnej účtovnej závierky
k 31. decembru 2020
a
výročnej správy za rok 2020
Členom a štatutárnemu orgánu občianskeho združenia Slovenský tenisový zväz, Bratislava

I. Správa z auditu účtovnej závierky
Názor
Uskutočnili sme audit účtovnej závierky občianskeho
združenia Slovenský tenisový zväz (IČO 30 811 384), Príkopova 6, 831 03 Bratislava („Združenie“), ktorá obsahuje
súvahu k 31. decembru 2020, výkaz ziskov a strát za rok
končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných
metód.
Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Združenia k 31. decembru 2020 a výsledku jeho hospodárenia
za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o účtovníctve“).
Základ pre názor
Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských
štandardov (International Standards on Auditing - ISA).
Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená
v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Združenia sme nezávislí podľa ustanovení zákona
č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj
ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky.
Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali,
poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.
Zdôraznenie skutočnosti

Upozorňujeme na určitú neistotu v dôsledku vzniknutej
situácie, ktorá bola vyvolaná vírusom COVID19 (Coronavirus). Výkonný výboru Združenia zvážil všetky potenciálne
dopady COVID19 na činnosť združenia a dospel k záveru,
že nemajú významný vplyv na schopnosť pokračovať nepretržite v činnosti a fungovať ako zdravý subjekt. V súvislosti s touto skutočnosťou náš názor nie je modifikovaný.
Zodpovednosť štatutárneho orgánu1 a osôb poverených
spravovaním za účtovnú závierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz
podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky,
ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.
Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán
zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Združenia nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti,
ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v
úmysle Združenie zlikvidovať alebo ukončiť jeho činnosti,
alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.
Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad
nad procesom finančného výkazníctva Združenia.
Zodpovednosť audítora2 za audit účtovnej závierky
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie,
či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať
správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit

Pokiaľ sa osoby zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva Združenia líšia od osôb zodpovedných za
zostavenie ÚZ (teda vlastníci spoločnosti sú iní ako štatutárny orgán a manažment).

1
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vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov
vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby
a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na
základe tejto účtovnej závierky.
V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných
audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme
odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:
▶ Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo
chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy
reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko
v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú
dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé
vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
▶ Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými
pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy
vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia
názoru na efektívnosť interných kontrol Združenia.
▶ Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
▶ Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania
v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov
záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti
s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Združenia nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná
neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe
audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej
závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné,
modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej
správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však
môžu spôsobiť, že Združenie prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
▶ Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako
aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené tran-

BILANC AUDÍT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Stará Vajnorská 6
832 62 Bratislava
OR, vložka č. 7216/B
Licencia SKAU 55

II. Správa k ďalším požiadavkám zákonov
a iných právnych predpisov
Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej
správe
Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené
vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona
o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.
V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo
výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo
významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou
alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu
účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.
Posúdili sme, či výročná správa Združenia obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.
Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:
- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za
rok 2020 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.
Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej
jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné
nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdŕžali pred
dátumom vydania tejto správy audítora.3 V tejto súvislosti
neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.
Bratislava, 6. mája 2021

Ing. Vladimír Matyó
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU 262

Pod pojmom „audítor“ sa rozumie „štatutárny audítor” alebo “audítorská spoločnosť” definovaní v §2, ods.2 a 3 zákona o
štatutárnom audite.
3
V prípade významných nesprávností vo výročnej správe uvedie audítor aj charakter každej takejto nesprávnosti.
2
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sakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému
zobrazeniu.
S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem
iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu
a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých
významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas
nášho auditu zistíme.
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