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Správa nezávislého audítora
pre STZ Marketing, s.r.o.
BILANC AUDÍT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Audítorská spoločnosť
STZ Marketing, s.r.o., Bratislava

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
o audite
ročnej účtovnej závierky
k 31. decembru 2020
SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
Spoločníkom a konateľom spoločnosti STZ Marketing, s.r.o. Bratislava

Správa z auditu účtovnej závierky
Názor
Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti
STZ Marketing, s.r.o., Príkopova 6, 831 03 Bratislava
(Spoločnosť“), 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 Spoločnosti k 31. decembru 2020 a výsledku jej 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 Spoločnosti 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 bod VI. v poznámkach účtovnej zá-

vierky zostavenej k 31. 12. 2019, v ktorej sa opisuje neistota v dôsledku vzniknutej situácie, ktorá bola vyvolaná
vírusom COVID19 (Coronavirus). V súvislosti s touto skutočnosťou náš názor nie je modifikovaný.
Iná skutočnosť
Spoločnosť nespĺňa veľkostné kritériá pre povinný audit
účtovnej závierky v zmysle zákona o účtovníctve, a preto nemusí ani vypracovať výročnú správu. Pre audit účtovnej závierky sa rozhodla dobrovoľne.
Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním1 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 Spoločnosti
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 Spoločnosť zlikvidovať alebo
ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.
Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva Spoločnosti.

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

1
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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 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:
▶ IIdentifikujeme 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.
▶ IOboznamujeme 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 Spoločnosti.

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

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.

Bratislava, 5. 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.

2
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▶ IHodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad
a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
▶ IRobíme 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 Spoločnosti 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 Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
▶ IHodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah
účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených,
ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené
transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.
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Poznámky Úč POD 3-01

IČO: 50 152 742

DIČ: 2120204241

NTC Košice, a.s.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2020
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)
Poznámka:
V poznámkach sa uvádzajú informácie ustanovené opatrením o obsahu poznámok k individuálnej
účtovnej závierke, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň. Všetky údaje a informácie uvedené
v týchto poznámkach vychádzajú z účtovníctva a nadväzujú na individuálne účtovné výkazy. Hodnotové
údaje sú uvedené v eurocentoch alebo celých eurách (pokiaľ nie je uvedené inak).

I.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1.

Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno a sídlo

NTC Košice, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“)
Príkopova 11736/6, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

Hospodárska činnosť

Príprava realizácie a výstavby športoviska Národné tenisové
centrum Košice

2.

Zamestnanci

Názov položky
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

3.

2020
0

2019
0

Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky

Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka Spoločnosti. Bola zostavená za účtovné
obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 podľa slovenských právnych predpisov, a to Zákona
o účtovníctve a Postupov účtovania pre podnikateľov.
Účtovná závierka je zostavená na všeobecné použitie. Informácie v nej uvedené nie je možné použiť na
účely akéhokoľvek špecifického používateľa ani na posúdenie jednotlivých transakcií. Používatelia
účtovnej závierky by sa pri rozhodovaní nemali spoliehať na túto účtovnú závierku ako jediný zdroj
informácií.
4.

Schválenie účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2019 schváli riadne valné zhromaždenie, ktoré sa z dôvodu
obmedzení kvôli pandémii COVID-19 bude konať až v r.2021.
Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2019 bola uložená do Registra účtovných závierok dňa
19.10.2020.
5.

Konsolidovaná účtovná závierka

Spoločnosť je dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti: Slovenský tenisový zväz, Príkopova 6,
83103 Bratislava, IČO: 30811384, podiel 51% na hlasovacích právach. 49 % na hlasovacích právach má
Mesto Košice.
Spoločnosť nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku podľa § 22 zákona o účtovníctve.
Spoločnosť nemá podiel v žiadnych dcérskych účtovných jednotkách.

II.

INFORMÁCIE O ORGÁNOCH SPOLOČNOSTI

1.

Záruky a iné zabezpečenia poskytnuté členom orgánov Spoločnosti

Spoločnosť v sledovanom období neposkytla žiadnym riadiacim alebo kontrolným orgánom spoločnosti
záruky alebo iné zabezpečenia, finančné prostriedky alebo iné plnenia.
2.

Pôžičky poskytnuté členom orgánov Spoločnosti

Spoločnosť v sledovanom období neposkytla žiadnym riadiacim alebo kontrolným orgánom spoločnosti
pôžičky alebo iné plnenia.

III. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY
1.

Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so Zákonom o účtovníctve
a s Postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie
v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách.

2.

Účtovná závierka za rok 2020 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania
činnosti.
1
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Poznámky Úč POD 3-01

IČO: 50 152 742

DIČ: 2120204241

NTC Košice, a.s.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2020
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)
3.

Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov.
Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu
na dátum ich platenia.

4.

Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky
riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu,
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

5.

Moment zaúčtovania výnosov – výnosy sa účtujú pri splnení podmienok v zmysle Zmluvy
o sponzorstve a v zmysle Zmluvy o poskytnutí príspevku s účelom financovania prevádzkových
nákladov spojených najmä s prenájmom Popradskej ulice v Košiciach a na financovanie iných
nákladov súvisiacich so zabezpečením prípravy projektu výstavby tenisového centra v Košiciach.

6.

Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky – pohľadávky a záväzky sa v súvahe
vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých
splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa
vykazujú v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.

7.

Úroky z pôžičiek a úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.

8.

Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – prvé ocenenie

Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien. Ocenenie jednotlivých položiek majetku
a záväzkov je nasledovné:
a)

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena
je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné, clo
a úroky z prijatej pôžičky).

b)

Pohľadávky:
 pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou,
 pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania –
obstarávacou cenou.

c)

Krátkodobý finančný majetok – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa
majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom,
burzám).

d)

Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.

e)

Záväzky:
 pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 pri prevzatí – obstarávacou cenou.

f)

Rezervy – v očakávanej výške záväzku.

g)

Pôžičky, úvery:
 pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 pri prevzatí – obstarávacou cenou.

h)

Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.

i)

Daň z príjmov splatná – podľa slovenského Zákona o dani z príjmov sa splatné dane z príjmov
určujú z účtovného zisku pred zdanením pri sadzbe 21% po úpravách o niektoré položky
na daňové účely.

9.

Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – nasledujúce ocenenie

a)

Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú
prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov.

Rezervy – účtujú sa v očakávanej výške záväzku. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka, sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť. Spoločnosť k 31.12.2020 netvorila
rezervy.
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Poznámky Úč POD 3-01

IČO: 50 152 742

DIČ: 2120204241

NTC Košice, a.s.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2020
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Opravné položky – účtujú sa v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty
majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Spoločnosť v roku 2020 netvorila opravné
položky k majetku.
Plán odpisov



Dlhodobý hmotný majetok sa bude odpisovať podľa plánu odpisov, ktorý bol stanovený
vzhľadom na odhad jeho reálnej ekonomickej životnosti. Majetok sa bude odpisovať počas
predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov
z tohto majetku. Účtovné odpisy budú nastavené ako rovnomerné. Majetok sa začne
odpisovať v mesiaci zaradenia do používania.
Spoločnosť v roku 2020 neodpisovala dlhodobý majetok, evidovala len obstarávaný majetok
z titulu prípravy realizácie a výstavby športoviska Národné tenisové centrum Košice.
Spoločnosť v roku 2020 neúčtuje o dlhodobom nehmotnom majetku.
10.

Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom
určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo Národnou bankou Slovenska
(NBS)v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v deň, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka, neprepočítavajú.
11.

Zmeny účtovných zásad a účtovných metód

Účtovné zásady a účtovné metódy boli spoločnosťou aplikované konzistentne.
12.

Opravy významných chýb minulých účtovných období

V roku 2020 Spoločnosť neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.

IV.

INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPĹŇAJÚ SÚVAHU A VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

1.

Výnosy budúcich období

Spoločnosť časovo rozlišuje prijaté finančné príspevky a granty v roku 2020. K 31.12.2020 Spoločnosť
časovo rozlišovala nasledovné prijaté príspevky v roku 2020 :
a.
b.

od Mesta Košice vo výške 31 850 EUR,
od spriaznenej osoby STZ Marketing, s.r.o. vo výške 33 150 EUR.

2.

Záväzky

2.1.

Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti

Položka

31.12.2020

31.12.2019

Krátkodobé záväzky:
Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane

0

14

104 858

0

104 858

14

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov

0

0

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov

0

0

Spolu dlhodobé záväzky

0

0

Spolu krátkodobé záväzky
Dlhodobé záväzky:

Spoločnosť nevytvorila v priebehu účtovného obdobia kapitálový fond z príspevkov podľa §123 odst. 2 a
§ 217a Obchodného zákonníka v aktuálnom znení.
3.

Bankový úver
3
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Výročná správa STZ za rok 2020

Poznámky Úč POD 3-01

IČO: 50 152 742

DIČ: 2120204241

NTC Košice, a.s.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2020
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)
Spoločnosť v priebehu roka 2020 splácala úver od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s.
poskytnutý v roku 2018, konečný stav istiny k 31.12.2020 bol vo výške 452 444,06 EUR, dohodnutá
úroková sadzba vo výške 3,29 % p.a.

V.

INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1.

Najatý majetok

Spoločnosť má v nájme od akcionára Mesto Košice pozemky na účel realizácie a prevádzkovania
verejnoprospešnej stavby. Ročné nájomné predstavuje v roku 2020 sumu 1 EUR a nájomné je
uzatvorené do roku 2037.

VI.

SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ
ZÁVIERKA, A DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 2020 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by
významným spôsobom ovplyvnili aktíva, pasíva alebo výsledky hospodárenia Spoločnosti, okrem tých,
ktoré sú uvedené vyššie a ktoré sú výsledkom bežnej činnosti.

VII. OSTATNÉ INFORMÁCIE
Spoločnosti nebolo udelené výlučné právo poskytovať služby vo verejnom záujme v priebehu účtovného
obdobia.
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Norbert Gombos,
3. kolo
na Roland Garros 2020

