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I. Základné informácie

FIRN SLA s.r.o. /ďalej len FIRN SLA/ je v zmysle paragrafu 17 zák. č. 440/2015 Z. z. z 26. novembra 2015 o
športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z.z. schváleného 29. novembra
2016 dcérskou obchodnou spoločnosťou Slovenskej lyžiarskej asociácie, kde Slovenská lyžiarska asociácia je jej
jediným spoločníkom.
Predmetom podnikania spoločnosti je:
1.
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2.
Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
3.
Prevádzkovanie lyžiarskych vlekov
4.
Ubytovanie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom
v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
5.
Ubytovanie služby bez poskytovania pohostinských činností
6.
Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
7.
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
8.
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
9.
Služby požičovní
10.
Prenájom hnuteľných vecí
11.
Administratívne služby
12.
Vykonávania mimoškolskej vzdelávacej činnosti
13.
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
14.
Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondícií
15.
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
Sídlo spoločnosti
Karpatská 15, 058 01 Poprad, Slovenská republika
Právna forma a právny režim
FIRN SLA je právnickou osobou. Vznik, právna forma, pomery a zánik sa riadi platnými právnymi predpismi,
najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších úprav.
FIRN SLA vystupuje pod nasledovným základným logotypom:
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II. Prehľad vykonávaných činností a projektov
FIRN SLA ako jediná dcérska spoločnosť Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA), ktorá je uznaným národným
športovým zväzom pre všetky lyžiarske odvetvia a snoubording zabezpečovala administratívne obchodnú
činnosť SLA spojenú s poskytovaním základných vzdelávacích kurzov v odbornostiach tréner lyžovania
a inštruktor lyžovania.
Január 2018 – Poprad:
Teoretické skúšky pre trénerov zjazdového lyžovania II. kvalifikačného stupňa – 1 účastník
Opravné skúšky inštruktorov zjazdového lyžovania – 8 účastníkov
Opravné skúšky inštruktorov snoubordingu – 1 účastník
Február 2018 – Poprad:
Teoretické skúšky pre trénerov zjazdového lyžovania I. kvalifikačného stupňa – 1 účastník
Apríl 2018 – Jasná:
Inštruktor zjazdového lyžovania I. kvalifikačného stupňa – 19 účastníkov
Inštruktor zjazdového lyžovania II. kvalifikačného stupňa – 12 účastníkov
Doškoľovanie trénerov zjazdového lyžovania – 5 účastníkov
Doškoľovanie inštruktorov zjazdového lyžovania – 17 účastníkov
Opravné skúšky inštruktorov zjazdového lyžovania – 4 účastníci
December 2018 – Štrbské Pleso:
Inštruktor zjazdového lyžovania I. stupňa – 55 účastníkov
Inštruktor snoubordingu I. stupňa – 9 účastníkov
Doškoľovanie trénerov zjazdového lyžovania – 9 účastníkov
Doškoľovanie inštruktorov zjazdového lyžovania – 59 účastníkov
Doškoľovanie inštruktorov snoubordingu – 9 účastníkov
Inštruktor bežeckého lyžovania I. kvalifikačného stupňa - 2 účastníci
Tréner bežeckého lyžovania I. kvalifikačného stupňa – 12 účastníkov
Doškoľovanie trénerov a inštruktorov bežeckého lyžovania – 3 účastníci
Jún 2018 – Banská Bystrica:
Vzdelávací seminár 01/2018 – 39 účastníkov
Október 2018 – Banská Bystrica:
Vzdelávací seminár 02/2018 – 43 účastníkov

III. Zhodnotenie dosiahnutých športových výsledkov reprezentantov SLA
Bez obsahu a náplne.

IV. Ročná účtovná závierka, zhodnotenie základných údajov v nej
obsiahnutých a výrok audítora k ročnej účtovnej závierkeVI. Meno, priezvisko
fyzických osôb a názov, sídlo a identifikačné číslo právnických osôb, ktorým športová
Rok 2018 je prvým rokom funkčnosti spoločnosti. Z hľadiska účtovnej agendy a auditu predstavuje prvé
účtovné obdobia spoločnosti.
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Kompletná
účtovná
závierka
FIRN
SLA
2018
ski.sk/editor/FIRN_SLA/UZ_FIRN_SLA_2018_schvalena.pdf .

je

k dispozícii

na

http://www.slovak-

Komentár k priloženej účtovnej závierke:
Všetky významné položky účtovnej závierky sú bližšie špecifikované v Poznámkach k účtovnej závierke, ktoré
sú zverejnené v registri účtovných závierok (Finančná správa SR).
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V. Meno, priezvisko fyzických osôb a názov, sídlo a identifikačné číslo
právnických osôb, ktorým športová organizácia poskytla zo svojho
rozpočtu prevyšujúce v súčte sumu 5.000 eur a účel, na ktorý boli tieto
prostriedky určené
V účtovnom období 2018 žiadna fyzická a ani právnická osoba neprijala finančné prostriedky v súčte sumy
prevyšujúcej 5.000 eur.

VI. Prehľad nákladov a výnosov športovej organizácie a osobitne prehľad
nákladov na prevádzku športovej organizácie, mzdové náklady, náklady na
odmeny a náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu

Rekapitulácia nákladov za rok 2018

Názov nákladovej položky

Suma v €

Spolu spotreba materiálu

34,00

Spotreba energie

0,00

Spolu opravy

0,00

Náklady na reprezentáciu

61,00

Spolu služby na organzačné-technické zabezpečenie športovej činnosti SLA

12 529,00

Daň

1 633,00

Spolu náklady celkom

14 257,00

Rekapitulácia výnosov za rok 2018
Názov nákladovej položky

Suma v €

Tržby z predaja služieb - kurzy

16 610,00

Tržby z predaja služieb - kurzy SLA

2 595,00

Spolu výnosy

19 205,00
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VII. Stav a pohyb majetku a záväzkov
Bilancia v €
AKTÍVA
Dlhodobý hmotný majetok
Obežný majetok
z toho
1.pohľadávky
2.finančný majetok
PASÍVA
Vlastné imanie
Základné imanie
Hospodársky výsledok
Záväzky
1. Rezervy
2.Dlhodobé záväzky
3.Krátkodobé záväzky

Stav k
31.12.2018

Nárast/úbytok

9 954,00
26 792,00

9 954,00
26 792,00

1 935,00
24 857,00

1 935,00
24 857,00

9 811,00
5 000,00
4 811,00
26 935,00
1 200,00
0,00
25 735,00

9 811,00
5 000,00
4 811,00
1 200,00
0,00
25 735,00

VIII. Návrh na použitie zisku alebo vyrovnanie straty
Hospodársky výsledok 2018 a jeho rozdelenie bol schválený predsedníctvom SLA dňa 17.04.2019
Rekapitulácia HV za rok 2018
Suma v €
Spolu výnosy

19 205,00

Spolu náklady

14 394,00

Hospodársky výsledok

4 811,00

Návrh na rozdelenie zisku : Preúčtovanie na nerozdelený zisk minulých rokov.

IX. Zmeny vykonané v základnom dokumente a iných predpisoch

Základným dokumentom FIRN SLA s.r.o. je zakladateľská listina obchodnej spoločnosti podľa § 8 ods.1
zákonač.530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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V zakladateľskej listine FIRN SLA s.r.o. neboli za uplynulé obdobie vykonané žiadne zmeny.
Medzi ďalšie významné dokumenty a prevádzkové predpisy patria:
Bezpečnostná smernica – aktualizácia 31.08.2018

X. Zmeny v zložení orgánov FIRN SLA s.r.o.
V nasledovnom uvádzame zmeny ktoré nastali v uplynulom období v zložení výkonných riadiacich
a kontrolných orgánov asociácie:
Meno a priezvisko

Typ orgánu (riadiaci/kontrolný)

Od

Do

Ivan Ivanič

najvyšší riadiaci orgán

10.01.2018

súčasnosť

Marino Mersich

najvyšší riadiaci orgán

10.01.2018

súčasnosť

Ján Garaj

najvyšší riadiaci orgán

10.01.2018

súčasnosť

Poprad 01.05.2019
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UZMUJv14_2

Súvaha
Úč MÚJ 1 - 01
Označenie

DIČ 2120662104 IČO 51277166

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

Bežné účtovné obdobie

b

c

Netto 1

a
SPOLU MAJETOK
r. 02 + r. 14

01

36746

A.

Neobežný majetok
r. 03 + r. 04 + r. 09

02

9954

A.I.

Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013,
014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073,
074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/

03

A.II.

Dlhodobý hmotný majetok
súčet (r. 05 až r. 08)

04

9954

A.II.1.

Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A)
- /081, 092A, 094A, 095A/

05

9954

Samostatné hnuteľné veci a súbory
2. hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/

06

Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025,
3. 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085,
086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/

07

Opravná položka k nadobudnutému
majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/

08

A.III.

Dlhodobý finančný majetok
súčet (r. 10 až r. 13)

09

A.III.1.

Podielové cenné papiere (061, 062, 063,
043A, 053A) - /095A, 096A/

10

4.

Ostatný dlhodobý finančný majetok
2. (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A,
053A) - /095A, 096A/
3.

Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou
ako jeden rok (22XA)

Ostatný dlhodobý finančný majetok so
4. zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden
rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/

11

12

13

26792

B.

Obežný majetok
r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21

14

B.I.

Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123,
124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/

15

Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A,
313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A,
336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA,
371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A,
385A) - 391A

16

Krátkodobé pohľadávky
súčet (r. 18 až r. 20)

17

1935

18

1935

B.II.

B.III.

Pohľadávky z obchodného styku
B.III.1. (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A,
31XA) - /391A/
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a
2. dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A,
346A, 347A, 34XA) - /391A/

19

Ostatné pohľadávky
3. (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A,
35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A,
382A, 385A, 398A) - /391A/

20

B.IV.

Finančný majetok
r. 22 + r. 23

21

24857

B.IV.1.

Peniaze a účty v bankách
(211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)

22

24857

Ostatné finančné účty (251, 252, 253,
256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/

23

2.

MF SR č. 18008/2014

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
Netto 2
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Súvaha
Úč MÚJ 1 - 01
Označenie

DIČ 2120662104 IČO 51277166

STRANA PASÍV

Číslo
riadku

Bežné účtovné obdobie

b

c

3

a

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
r. 25 + r. 34

24

36746

A.

Vlastné imanie
r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33

25

9811

A.I.

Základné imanie
r. 27 + r. 28

26

5000

A.I.1.

Základné imanie a zmeny základného
imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)

27

5000

Pohľadávky za upísané vlastné imanie
(/-/353)

28

A.II.

Kapitálové fondy
(412, 413, 417, 418)

29

A.III.

Fondy zo zisku
(421, 422, 423, 427, 42X)

30

A.IV.

Oceňovacie rozdiely
(+/- 415, 416)

31

A.V.

Nerozdelený zisk alebo neuhradená
strata minulých rokov (428, /-/429)

32

A.VI.

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 +
r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)

33

4811

B.

Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 +
r. 43 + r. 44 + r. 45

34

26935

Dlhodobé záväzky okrem rezerv a
úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A,
472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A,
479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)

35

B.II.

Dlhodobé rezervy
(451A, 459A, 45XA)

36

B.III.

Dlhodobé bankové úvery
(461A, 46XA)

37

B.IV.

Krátkodobé záväzky okrem rezerv,
úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)

38

25735

39

19002

2.

B.I.

Krátkodobé záväzky z obchodného styku
B.IV.1. (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326,
32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
Záväzky voči zamestnancom a
2. zo sociálneho poistenia
(331, 333, 336A, 33X, 479A)
3.

Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A,
343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)

Ostatné krátkodobé záväzky
4. (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A,
379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A,
474A, 478A, 479A, 47XA)

40

41

1633

42

5100
1200

B.V.

Krátkodobé rezervy
(323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)

43

B.VI.

Bežné bankové úvery
(221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)

44

B.VII.

Krátkodobé finančné výpomoci
(241, 249, 24X, 473A, /-/255A)

45

MF SR č. 18008/2014

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
4
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Výkaz ziskov a strát DIČ 2120662104 IČO 51277166
Úč MÚJ 2 - 01
Označenie

Text

Číslo
riadku

Bežné účtovné obdobie

b

c

1

a

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
2

19205

*

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu
súčet (r. 02 až r. 07)

01

I.

Tržby z predaja tovaru
(604, 607)

02

II.

Tržby z predaja vlastných výrobkov a
služieb (601, 602, 606)

03

III.

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
(+/-) (účtová skupina 61)

04

IV.

Aktivácia
(účtová skupina 62)

05

V.

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641, 642)

06

VI.

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
(644, 645, 646, 648, 655, 657)

07

*

Náklady na hospodársku činnosť spolu
súčet (r. 09 až r. 17)

08

A.

Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)

09

B.

Spotreba materiálu, energie a ostatných
neskladovateľných dodávok
(501, 502, 503, (+/-) 505A)

10

34

C.

Služby
(účtová skupina 51)

11

12589

D.

Osobné náklady
(účtová skupina 52)

12

E.

Dane a poplatky
(účtová skupina 53)

13

F.

Odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (551, (+/-) 553)

14

G.

Zostatková cena predaného dlhodobého
majetku a predaného materiálu (541, 542)

15

H.

Opravné položky k pohľadávkam
(+/- 547)

16

I.

Ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)

17

**

Výsledok hospodárenia z hospodárskej
činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)

18

6582

*

Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 +
r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)

19

6582

*

Výnosy z finančnej činnosti spolu
súčet (r. 21 až r. 26)

20

VII.

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov (661)

21

VIII.

Výnosy z dlhodobého finančného majetku
(665)

22

IX.

Výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666)

23

X.

Výnosové úroky
(662)

24

XI.

Kurzové zisky
(663)

25

XII.

Ostatné výnosy z finančnej činnosti
(668)

26

MF SR č. 18008/2014

19205

12623
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Výkaz ziskov a strát DIČ 2120662104 IČO 51277166
Úč MÚJ 2 - 01
Označenie

a

Text

Číslo
riadku

Bežné účtovné obdobie

b

c

1

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
2

138

*

Náklady na finančnú činnosť spolu
súčet (r. 28 až r. 33)

27

J.

Predané cenné papiere a podiely
(561)

28

K.

Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566)

29

L.

Opravné položky k finančnému majetku
(+/-) (565)

30

M.

Nákladové úroky
(562)

31

N.

Kurzové straty
(563)

32

O.

Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)

33

38

**

Výsledok hospodárenia z finančnej
činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)

34

–138

**

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie pred zdanením
(+/-) (r. 18 + r. 34)

35

6444

P.

Daň z príjmov
(591, 595)

36

1633

Q.

Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoločníkom (+/-) (596)

37

***

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení
(+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)

38
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A. Poznámky obsahujú tieto informácie o účtovnej jednotke k 31.12.2018:
Za obdobie od 10.1.2018 – 31.12.2018
a) obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, dátum jej založenia a dátum jej vzniku
Obchodné meno:

FIRN SLA s.r.o.

Sídlo:

Karpatská 15 , 058 01 Poprad

IČO, DIČ:

IČO: 51277166

Dátum založenia:

10.01.2018

Dátum vzniku:

10.01.2018

DIČ: 2120662104

b) opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky
•

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným prevádzkovateľom
živnosti (veľkoobchod)

•

poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
prevádzkovanie lyžiarskych vlekov
ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom
v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

•
•
•
•
•
•

reklamné a marketingové služby
vydavateľská činnosť

•
•
•

administratívne služby
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

•

prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

c) priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia, počet zamestnancov
účtovnejjednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho počet vedúcich zamestnancov, ktorými sa
rozumejúvedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu
a vedúcizamestnanci, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, ÚJ nezamestnávala
žiadnych zamestnancov v účtovnom období, nemá náplň pre túto položku
C. Ak je účtovná jednotka súčasťou konsolidovaného celku poznámky obsahujú aj tieto informácie:
účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku
E. V časti o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach sa uvádzajú informácie o
a) splnení predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti
účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania účtovnej jednotky
b) zmenách účtovných zásad a zmenách účtovných metód, s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na
hodnotumajetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky
účtovná jednotka nezmenila účtovné zásady a metódy počas účtovného obdobia
c) spôsobe oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na
1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou : ocenenie obstarávacou cenou
2. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou : ocenenie vlastnými nákladmi
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3. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom: UJ nemá náplň pre túto položku
4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou: ocenenie obstarávacou cenou
5. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou: ocenenie vlastnými nákladmi
6. dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom: UJ nemá náplň pre túto položku
7. dlhodobý finančný majetok: ocenenie menovitou hodnotou
8. zásoby obstarané kúpou: ocenenie obstarávacou cenou
9. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou: ocenenie vlastnými nákladmi
10. zásoby obstarané iným spôsobom: UJ nemá náplň pre túto položku
11. zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj: UJ nemá náplň pre túto položku
12. pohľadávky: ocenenie menovitou hodnotu pri vzniku
13. krátkodobý finančný majetok: ocenenie menovitou hodnotu pri vzniku
14. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy: ocenenie menovitou hodnotou pri ich vzniku
15. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov: ocenenie menovitou hodnotou pri ich vzniku
16. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy: ocenenie menovitou hodnotou pri ich vzniku
17. deriváty: UJ nemá náplň pre túto položku
18. majetok a záväzky zabezpečené derivátmi: UJ nemá náplň pre túto položku
19. prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci: ocenenie menovitou hodnotou
pri ich vzniku
20. majetok obstaraný v privatizácii: UJ nemá náplň pre túto položku
21. daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie (ďalej len „splatná daň z príjmov“) a
daň zpríjmov odloženú do budúcich účtovných období a zdaňovacích období (ďalej len „odložená daň z príjmov“):
ocenenie menovitou hodnotou pri ich vzniku
d) tvorbe odpisového plánu pre dlhodobý majetok, pričom sa uvádza doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové
metódy pre účtovné odpisy
Ročný účtovný odpis sa rovná ročnému daňovému odpisu
Názov majetku

Odp.

Doba

Odpisová

skup.

odpisovania

metóda

2 roky

rovnomerný

Lyžiarske bundy

e) dotáciách poskytnutých na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia: UJ nemá náplň pre túto
položku
f) oprave významných chýb minulých účtovných období účtovanej v bežnom účtovnom období s uvedením sumy
vplyvuna nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov; súčasne môže účtovná
jednotkauviesť aj informácie o oprave nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovanej v bežnom účtovnom
obdobís uvedením sumy vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia: v účtovnom období nebolo
účtované o oprave chýb minulých období, nakoľko UJ vznikla v roku 2018
m) dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná
jednotka obmedzené právo s ním nakladať: UJ nemá náplň pre túto položku
zb) vlastných akciách, a to o
1. dôvode nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia,
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2. počte a menovitej hodnote nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného obdobia a o počte a menovitej hodnote
prevedených vlastných akcií počas účtovného obdobia, pričom sa uvádza percentuálna hodnota týchto vlastných
akcií na upísanom základnom imaní,
3. počte a hodnote, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli a o počte a hodnote, za ktorú sa
vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli na inú osobu,
4. počte, menovitej hodnote a hodnote, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe k
poslednému dňu účtovného obdobia; uvádza sa aj ich percentuálny podiel na upísanom základnom imaní,
zc) významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období,
zd) majetku prenajatom formou finančného prenájmu v poznámkach prenajímateľa, a to
1. celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v členení na istinu u
prenajímateľa a finančný výnos,
2. suma istiny u prenajímateľa a finančného výnosu podľa doby splatnosti
2a. do jedného roka vrátane,
2b. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
2c. viac ako päť rokov
•

UJ nemá náplň pre tieto položky

c) výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,
d) štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa jednotlivých položiek súvahy, a to podľa
zostatkovej doby splatnosti
1. do jedného roka vrátane, 2. od jedného roka do piatich rokov vrátane, 3. viac ako päť rokov,
24. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce

Bežné účtovné obdobie

Záväzky po lehote splatnosti

účtovné obdobie
0

Záväzky so zostatkovou dobou

26935

splatnosti do jedného roka vrátane
Krátkodobé záväzky spolu

26935

Záväzky so zostatkovou dobou

0

splatnosti jeden rok až päť rokov
Záväzky so zostatkovou dobou

0

splatnosti nad päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu

0

i) bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach, pričom sa uvádza najmä mena, v ktorej boli
poskytnuté, charakter, hodnota v cudzej mene a hodnota v eurách, výška úroku, splatnosť, forma zabezpečenia,
Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach
Názov položky

Mena

Úrok p.a. v

Dátum

Suma istiny

Suma istiny

Suma istiny

%

splatnosti

v príslušnej

v eurách za

v príslušnej

mene za

bežné

mene za

bežné

účtovné

bezprostredne
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účtovné

obdobie

predchádzajúce
účtovné obdobie

obdobie

a

b

c

d

e

f

g

Dlhodobé pôžičky Krátkodobé pôžičky Krátkodobé finančné výpomoci

Pôžička spoločníka Slovenská
lyžiarska asociácia

EUR

0

2019

5100

5100

m) majetku prenajatom formou finančného prenájmu v poznámkach nájomcu, a to
1. celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v členení na istinu u nájomcu
a finančný náklad,
2. suma istiny u nájomcu a finančného nákladu podľa doby splatnosti
2a. do jedného roka vrátane,
2b. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
2c. viac ako päť rokov.
ÚJ nemá náplň pre túto položku
31. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu
Bezprostredne predchádzajúce účtovné

Bežné účtovné obdobie

Názov
položky

obdobie

Splatnosť

Splatnosť

od jedného

od jedného

do jedného

roka do

viac ako päť

do jedného

roka do

viac ako päť

roka vrátane

piatich rokov

rokov

roka vrátane

piatich rokov

rokov

vrátane
a

b

vrátane

c

d

e

Istina

0

0

0

Finančný

0

0

0

0

0

0

náklad
Spolu

I.

f

g

0

0

0

0

0

0

0
0

0

V časti o nákladoch sa uvádzajú tieto informácie:

a) opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby: významné nákladové položky za poskytnuté
služby sú u UJ náklady súvisiace s lektorskou činnosťou, v celkovej hodnote 9364€. Do termínu predloženia účtovnej
závierky neboli predložené všetky účtovné doklady týkajúce sa účtovného obdobia roku 2018 z dôvodu neukončenej
kontroly ich vecnej a obsahovej správnosti.
b) opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti, ÚJ nemá náplň pre túto položku
c) opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát; osobitne sa uvádza suma
kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ÚJ nemá náplň pre túto položku
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d) opis a suma položiek nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, týkajúcich sa bežného účtovného
obdobia a položiek mimoriadnych nákladov týkajúcich sa predchádzajúcich účtovných období, ÚJ nemá náplň pre túto
položku
e) opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou
spoločnosťou, uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia individuálnej účtovnej závierky, súvisiace audítorské
služby, daňové poradenstvo a ostatné neaudítorské služby poskytnuté týmto audítorom alebo audítorskou
spoločnosťou. ÚJ nemá náplň pre túto položku

Informácie o vybraných nákladoch
Názov položky

Bezprostredne

Bežné účtovné

predchádzajúce

obdobie

účtovné obdobie

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:

0

0

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky

0

0

iné uisťovacie audítorské služby

0

0

súvisiace audítorské služby

0

0

daňové poradenstvo

0

0

ostatné neaudítorské služby

0

0

L. V časti o iných aktívach a iných pasívach sa uvádzajú tieto informácie:
a) opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne
záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku1cb), z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia a
podobne; takýmito podmienenými záväzkami sú
1. 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
2. existujúca povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože
2a. nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo
2b. výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť, UJ nemá náplň pre tieto položky
b) opis a hodnota podmienených záväzkov podľa písmena a) voči spriazneným osobám, ktorými sú
1. právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke dcérskou účtovnou jednotkou alebo materskou účtovnou
jednotkou alebo právnické osoby, ktoré sú spoločne s účtovnou jednotkou vo vzťahu k inej účtovnej jednotke
dcérskymi účtovnými jednotkami, - Slovenská lyžiarska asociácia , občianske združenie je 100% spoločníkom ÚJ,
Slovenská lyžiarska asociácia poskytla krátkodobú finančnú pôžičku na prevádzkové účely vo výške 5000€.
2. právnické osoby, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke alebo je v nich vykonávaný podstatný vplyv
účtovnou jednotkou,
3. fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv,
4. zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné
za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby,
5. právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v treťom a štvrtom bode vykonávajú podstatný vplyv a to aj
sprostredkovane,
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6. osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov
štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery
oboch účtovných jednotiek; vplyvom sa rozumie priamy vplyv aj sprostredkovaný vplyv, - Ivan Ivanič, Marino Mesich
a Ján Garaj sú štatutárnymi orgánmi v ÚJ a tiež v 100% spoločníkovi Slovenskej lyžiarskej asociácii, občianske
združenie
7. osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou
jednotkou, UJ nemá náplň pre tieto položky
8. osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá,
c) opis a hodnota podmieneného majetku, ktorým sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých
udalostía ktorého existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v
budúcnosti,ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmto majetkom sú napríklad práva zo servisných zmlúv,
poistných zmlúv,koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných
oslobodením od dane zpríjmov a práva z privatizácie; informácie o možnom majetku sa neuvádzajú len, ak je
zvýšenie ekonomických úžitkov nepravdepodobné UJ nemá náplň pre tieto položky
M. V časti o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej
jednotky sa uvádzajú informácie o
a) výške priznaných odmien za účtovné obdobie pre členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu
účtovnej jednotky z dôvodu výkon ich funkcie vrátane plnení vyplývajúcich z dôchodkových programov pre
bývalých členov týchto orgánov, a to v členení za jednotlivé orgány,
b) výške jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov štatutárneho orgánu, dozorného
orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, a to v členení za jednotlivé orgány,
c) pôžičkách poskytnutých členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, a to
1. celková suma poskytnutých pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia v členení za jednotlivé orgány,
2. celková suma splatených pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia v členení za jednotlivé orgány,
3. celková suma odpustených pôžičiek a odpísaných pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia v členení za
jednotlivé orgány,
d) hlavných podmienkach, na základe ktorých im boli záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté; pri
pôžičkách sa uvádzajú aj úrokové sadzby,
e) celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi štatutárneho
orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, ktoré sa vyúčtovávajú.
•

UJ nemá náplň pre tieto položky

