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Čl. I
Všeobecné údaje
(1) Názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.
Slovenský zväz hádzanej
Sídlo: Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava
Občianske združenie Slovenský zväz hádzanej vzniklo dňa 16.07.1990.
(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.
Jaroslav Holeša, prezident občianskeho združenia a predseda Správnej rady
Pavol Palša, viceprezident SZH
Ernő Kelecsényi, viceprezident SZH
Členovia správnej rady:
Jaroslav Holeša, predseda Správnej rady
Miloš Šubák, Pavol Palša, Ján Beňo, Slavomír Varga, Ľubomír Orosz, Viliam Petko, Gabriel Dorič, Patrik Voltmann, Milan Lozák
Členovia výkonného výboru SZH
Jaroslav Holeša, predseda Výkonného výboru SZH
Miloš Šubák, podpredseda VV SZH, Ján Rudinský, Ivan Sverák, Silvia Priklerová, Milan Nedorost, Štefan Katušák
Členovia kontrolnej komisie
Miroslav Jursík, predseda
Ján Bakoš, Milan Zusko , Andrej Rodák, (A. Rodák ukončil činnosť v KK SZH)
(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva.
Činnosť a aktivity Slovenského zväzu hádzanej (ďalej len „SZH“, alebo len „občianske združenie“) sú vykonávané sústavne, samostatne, v mene a na
zodpovednosť SZH, nie sú podnikaním a nie sú vykonávané za účelom dosiahnutia zisku. Majetok, výnosy a príjmy vytvorené činnosťou SZH sa
využívajú na napĺňanie poslania a cieľov SZH a na úhradu nákladov s tým spojených.
SZH vytvára podmienky a poskytuje všestrannú starostlivosť pre rozvoj všetkých foriem a výkonnostných stupňov hádzanej v Slovenskej
republike s osobitným zameraním na štátnu reprezentáciu Slovenskej republiky a podporu hádzanej medzi mládežou. Medzi ciele SZH patrí
aj ochrana záujmov hádzanej v Slovenskej republike, ako aj ochrana s tým súvisiacich záujmov subjektov, ktoré SZH združuje.
SZH pre naplnenie cieľov najmä:


















zastupuje záujmy hádzanej vo vzťahu k všetkým orgánom verejnej moci a vo vzťahu k IHF a EHF,
vypracúva a schvaľuje koncepciu rozvoja hádzanej v Slovenskej republike najmenej pre obdobie medzi dvoma konferenciami,
zabezpečuje prípravu štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v hádzanej a jej účasť na medzinárodnej športovej súťaži alebo
na medzinárodnom športovom podujatí,
zabezpečuje starostlivosť o športové talenty,
organizuje alebo povoľuje organizovanie celoštátnych športových súťaží v hádzanej,
povoľuje vykonávanie špecializovaných činností športových odborníkov v hádzanej a zabezpečuje výchovu, vzdelávanie a odbornú
prípravu odborníkov v hádzanej,
zriaďuje komisie a iné vnútorné orgány na zabezpečenie športovo-technickej stránky športových súťaží, prestupov športovcov medzi
športovými klubmi, dodržiavanie pravidiel a disciplíny v športových súťažiach a ďalších potrieb hádzanej,
prijíma a plní úlohy v boji proti dopingu,
podporuje rozvoj hádzanej vo všetkých kategóriách,
zabezpečuje a vykonáva všetku potrebnú komunikáciu so štátnymi a samosprávnymi orgánmi Slovenskej republiky, ako aj organizáciami
pôsobiacimi na území Slovenskej republiky a rozvíja spoluprácu s ďalšími právnickými alebo fyzickými osobami v záujme uplatňovania
svojich cieľov,
udržiava medzinárodné vzťahy a kontakty s inými národnými hádzanárskymi zväzmi, či organizáciami,
koordinuje a rozvíja medzinárodný styk a kontakty, vrátane medzinárodného styku s klubmi hádzanej,
organizuje významné medzinárodné súťaže alebo akcie v hádzanej,
zastupuje svojich členov v medzinárodných hádzanárskych organizáciách,
riadi športovo-technickú činnosť v hádzanej a k tomu vydáva interné predpisy,
vydáva predpisy, podľa ktorých usmerňuje svoju činnosť,
zabezpečuje propagáciu hádzanej, hádzanárskych súťaží a/alebo akcií, a to aj prostredníctvom
masovo-komunikačných prostriedkov,
vytvára podmienky pre materiálne a finančné zabezpečenie činnosti SZH,
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(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa
zostavuje účtovná závierka (ďalej len „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 obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

7

6

z toho počet vedúcich zamestnancov

2

1

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou

0

0

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

0

0

Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
Slovenský zväz hádzanej plánuje pokračovať vo svojej činnosti aj v budúcom roku 2016. Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého
trvania.
(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku,
záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.
Neboli uskutočnené žiadne zmeny účtovných zásad a účtovných metód. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou
konzistentne aplikované.
(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov :
a) až g) – Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo,
prepravu, montáž, poistné a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny
h) zásoby obstarané kúpou - nakupované zásoby sa oceňovali obstarávacími cenami, t.j. cenou obstarania a nákladmi spojenými s ich obstaraním, napr.
preprava, provízie, poistné, clo a pod. Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny,
i) a j) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou a iným spôsobom – účtovná jednotka neobstarala,
k) pohľadávky - pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich
s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.
l) krátkodobý finančný majetok – účtovná jednotka nevlastní ,
m) časové rozlíšenie na strane aktív – je oceňované menovitými hodnotami vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti
s účtovným obdobím.
n) záväzky vrátane rezerv, pôžičiek a úverov – sú oceňované menovitými hodnotami pri ich vzniku,
o) časové rozlíšenie na strane pasív – je oceňované menovitými hodnotami vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti
s účtovným obdobím.
(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa
uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení odpisov.
Odpisy nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Majetok sa
zaradí do užívania v deň, keď sa stane pripraveným na zamýšľané použitie. Drobný nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je
2 400 EUR, a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri zaradení do užívania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú
uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Softvér

Predpokladaná
doba používania
v rokoch
5
8

Metóda
odpisovania

Ročná odpisová
sadzba v %

lineárna
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100

Odpisy hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa
začína prvým dňom zaradenia majetku do užívania. Drobný hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia
a použiteľnosť kratšia ako jeden rok, sa odpisuje jednorazovo pri zaradení do užívania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda
odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Stavby
Stroje, prístroje a zariadenia
Dopravné prostriedky
Drobný hmotný majetok

Predpokladaná
doba používania v rokoch
40
4
4
rôzna

Metóda
odpisovania
lineárna
lineárna
lineárna
jednorazový odpis

Ročná odpisová
sadzba v %
2,5
25
25
100

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy.
Občianske združeniu tvorí opravné položky k pochybným pohľadávkam a k pohľadávkam o ktorým si myslí, že nebudú uhradené. Rezervy sú záväzky s
neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie
Samostatné hnuteľné veci
a súbory hnuteľných vecí

Obstaranie dlhodobého
hmotného majetku

Dopravné prostriedky

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného obdobia

1 154,82

12 899,28

Prírastky

14 054,10
33 419,33

Úbytky

-

Presuny
Stav na konci účtovného obdobia

33 419,33
-

1 154,82

12 899,28

1 154,82

12 899,28

33 419,33

47 473,43

Oprávky
Stav na začiatku účtovného obdobia

14 054,10

Prírastky

-

Úbytky

-

Presuny
Stav na konci účtovného obdobia

1 154,82

12 899,28

-

-

Stav na začiatku účtovného obdobia

-

-

-

Stav na konci účtovného obdobia

-

-

33 419,33

14 054,10

Opravné položky
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci účtovného obdobia

-

Zostatková hodnota
33 419,33

Spoločnosť má vo vlastníctve dva osobné automobily, na ktoré mu uzatvorené povinné zmluvné poistenie.
(2) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú
činnosť a podnikateľskú činnosť.
Účtovná jednotka vykazuje pohľadávky z obchodného styku za zdaňovanú činnosť vo výške 35 339,10 EUR, ako pohľady z titulu poskytnutých reklamných
a propagačných služieb na riadku 43. Všetky ostatné pohľadávky sú z hlavnej nezdaňovanej činnosti.
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(3) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo
zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia
alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam.

Druh pohľadávok

Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Tvorba opravnej
položky (zvýšenie)

Pohľadávky
z obchodného styku

Zníženie opravnej
položky

Zúčtovanie opravnej
položky

Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

23 911,10

23 911,10

23 650,42

23 650,42

Ostatné pohľadávky
Pohľadávky voči
účastníkom združení
Iné pohľadávky
Pohľadávky spolu

-

47 561,52

-

-

(4) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.
Stav na konci
bežného účtovného obdobia

bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

Pohľadávky do lehoty splatnosti

2 997,96

Pohľadávky po lehote splatnosti

58 989,52

63 707,54

Pohľadávky spolu

61 987,48

149 915,08

86 207,54

(5) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.
Príjmy budúcich období
Stav k 31.12.2015 – 219 044,74 EUR
Z toho: vyúčtovanie nákladov na súťažný ročník 2014/2015 a časť súťažného ročníka 2015/2016 vo výške 219 044,74 EUR
Stav k 31.12.2014 – 110 385,71 EUR
Z toho: vyúčtovanie nákladov na súťažný ročník 2014/2015 vo výške 70 385,71 EUR
Z toho: zmluva o reklamnej spolupráci vo výške 40 000 EUR
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(6) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie:
Občianske združenie na účtoch vlastného imania účtuje o nevysporiadanom výsledku hospodárenia.
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

(+)

(-)

(+, -)

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Imanie a fondy
Základné imanie
z toho:
nadačné imanie v nadácii
vklady zakladateľov
prioritný majetok
Fondy tvorené podľa
osobitného predpisu
Fond reprodukcie
Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku a
záväzkov
Oceňovacie rozdiely
z precenenia kapitálových
účastín
Fondy zo zisku
Rezervný fond
Fondy tvorené zo zisku
Ostatné fondy

74 585,85

74 585,85

Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov

-

156 409,82

-

34 287,65

Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie

-

17 555,50

-

26 008,65

Spolu

-

99 379,47

-

60 296,30

-

-

17 555,50

-

208 252,97

17 555,50

-

26 008,65

-

159 675,77

-

(7) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovný zisk
Rozdelenie účtovného zisku
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

17 555,50

Vysporiadanie účtovnej straty
Zo základného imania
Z rezervného fondu
Z fondu tvoreného zo zisku
Z ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov

17 555,50

Iné
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(8)Opis a výška cudzích zdrojov, a to
a)

údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného
obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bežného
účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy,

Predpokladaná doba použitia krátkodobých rezerv je nasledujúce účtovné obdobie.

Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Druh rezervy

Rezerva na nevyčerpané dovolenky
Rezerva na overenie účtovnej závierk audítorom
Rezerva na zostavenie účtovnej závierky
Rezervy spolu

b)

Tvorba
rezerv

4 335,02

5 192,32
11 100,00
768,00
17 060,32

4 335,02

Použitie
rezerv

Zrušenie
alebo
zníženie
rezerv

Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

4 335,02

4 335,02

5 192,32
11 100,00
768,00
17 060,32

-

údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatočný stav, prírastky,
úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov,

Občianske združenie neeviduje významné položky na účtoch 325 a 379.
c)

prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti, a prehľad podľa zostatkovej doby splatnosti

Stav na konci roka
bezprostredne
bežného účtovného obdobia predchádzajúceho účtovného
obdobia
Záväzky do lehoty splatnosti

234 307,57

145 695,68

Záväzky po lehote splatnosti

96 898,14

213 405,02

Krátkodobé záväzky spolu

331 205,71

359 100,70

74 169,91

2 845,84

74 169,91

2 845,84

405 375,62

361 946,54

Záväzky zo zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane
Záväzky zo zostatkovou dobou splatnosti viac ako 5 rokov

-

Dlhodobé záväzky spolu
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

d)

prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté,
druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti
a formy zabezpečenia,

Prijaté pôžičky nie sú zabezpečené žiadnou formou zabezpečenia.

Názov položky

Mena

Výška
úroku v %

Splatnosť

Suma istiny na konci bežného
účtovného obdobia

Suma istiny na konci
bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

Krátkodobý bankový úver
Pôžička

EUR

0%

2017

71 000,00

22 000,00

71 000,00

22 000,00

Návratná finančná výpomoc
Dlhodobý bankový úver
Spolu

x

x

x
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prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatočný stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného
obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia,

Sociálny fond

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Stav k prvému dňu účtovného obdobia
Tvorba na ťarchu nákladov

2 845,84

2 304,52

414,23

541,32

Tvorba zo zisku
Čerpanie

90,16

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia

f)

3 169,91

2 845,84

prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výnosov budúcich období.

Výnosy budúcich období stav k 31.12.2015 – 6 657,54 EUR z toho: Zmluva o reklamnej spolupráci vo výške 6 657,54 EUR

Čl. IV
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát
(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov
výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.
Tržby za reklamno, marketingovú a propagačnú činnosť podnikateľská činnosť

Tržby

Bežné účtovné obdobie

Celkom

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Slovenská repuplika

29 610,46

108 788,00

29 610,46

108 788,00

Spolu

29 610,46

108 788,00

29 610,46

108 788,00

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Významné položky prijatých darov, osobitných výnosov a iných ostatných
výnosov, z toho

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

230 819,57

239 287,10

43 522,46

46 483,03

5 265,00

3 617,00

148 659,03

175 173,38

Ostatné osobitné výnosy

33 373,08

14 013,69

Prijatépríspevky, z toho:

53 888,35

143 143,19

Prijaté príspevky od iných organizácií

23 663,35

143 143,19

Prijaté príspevky od fyzických osôb

30 225,00

Poplatky registrácie, prestupy a hosťovanie
Pokuty
Výnosy z vyúčtovanie za súťažný ročník
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(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.

Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

1 010 500,00

719 200,00

(4)Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa uvádza
hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Kurzové zisku za bežné účtovné obdobie boli vo výške 14,56 EUR, z toho ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka vo výške
14,56 EUR. V bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období boli kurzové zisky vo výške 12,62 EUR, z toho ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka vo výške 12,62 EUR.
(5)Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.

Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Spotreba materiálu:

80 016,08

47 658,56

Športové potreby a oblečenie

52 451,27

14 882,92

Zdravotnícke potreby

13 333,01

15 415,17

1 260,71

3 795,61

Výživové doplnky
Ostatná spotreba materiálu

12 971,09

13 564,86

Cestovné náhrady

119 742,71

171 332,35

Ostatné služby, z toho:

199 112,68

197 955,80

Prenájom priestorov

19 845,32

18 733,18

Tlač a grafické spracovanie

15 656,21

25 854,29

Prenájom športových hál

26 060,85

17 108,54

TV služby a live prenosy

9 240,81

3 002,76

Trénerské služby

39 009,31

43 758,89

Audit

11 100,00

-

Softwarové služby

6 240,98

6 627,76

Služby mobilných operátorov

6 670,53

7 480,90

65 288,67

75 389,48

Kurzové straty, z toho:

9,73

39,42

ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

9,73

39,42

Osobitné náklady, z toho:

475 312,35

384 266,75

Ubytovanie a stravné

Ostatné služby

207 261,21

232 652,74

Prepravné služby

49 587,50

63 156,81

Náklady na ceny

7 063,19

5 644,15

Osobitné náklady - cestovné náklady

136 409,91

Zmluva o športovej reprezentácii

35 980,00

37 337,00

Poplatky EHF

29 986,13

36 623,23

Ostatné osobitné náklady

9 024,41

8 852,82

Iné ostatné náklady

3 180,67

2 786,56
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(6) v účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie
v členení na náklady:
Jednotlivé druhy nákladov za
overenie účtovnej závierky
uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky
súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby
Spolu

(7)

Suma
11 100,00

11 100,00

Občianske združenie nie je prímateľom podielu zaplatenej dane.

Čl. V
Opis údajov na podsúvahových účtoch
Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.
Občianske združenie nemá náplň pre body, ktoré sa uvádzajú v tomto článku.

Čl. VI
Ďalšie informácie
(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo
vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej
jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z
investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.
Občianske združenie nemá náplň pre body, ktoré sa uvádzajú v tomto bode.
(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z
ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:
a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých
udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo
b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti
bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.
Občianske združenie je žalovanou stranou v nasledujúcich súdnych sporoch:
- súdny spor s Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. o zaplatenie neuhradeného poistného v čiastke 14 617,97 EUR, plus úrok z omeškania vo výške 5,75%
p.a. od 10.2.2013 do zaplatenia vrátane trov konania vo výške 877,- EUR,
- súdny spor s DATAK – CONSULTING, spol. s r.o. o zaplatenie náhrady škody v čiastke 33 000,- EUR, plus úrok z omeškania vo výške 8,5% p.a..
Z dôvodu prevažujúcej neistoty vo vyššie uvedených prebiehajúcich súdnych sporoch, čo do titulu aj výšky záväzku, spoločnosť neúčtuje k nim rezervy –
ide o podmienený záväzok, nakoľko v súčasnosti nie je možné spoľahlivo určiť výsledok súdnych konaní. Vedenie SZH nebude dobrovoľne realizovať
žiadne úhrady súvisiace s predmetnými súdnymi spormi a predpokladá, že bude v týchto sporoch úspešné.
(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke
sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to
a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,
b) povinnosť z opčných obchodov,
c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,
d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,
e) iné povinnosti.
Občianske združenie nemá náplň pre body, ktoré sa uvádzajú v tomto bode.
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(4) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia.
V účtovnej jednotke nenastali skutočnosti po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili verné zobrazenie
skutočností, ktoré sa vykazujú v účtovnej závierke.
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