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štatutárnemu orgá nu občĺanskeho združenia Slovenská golfová asociácia

l. Správa z auditu účtovnej závierky

Názor
Uskutočnili sme audit účtovnej závierky občianskeho združenia Slovenská golfová asociácia (d'alej len ,,ZdruŽenia"),
ktorá obsahuje súvahu k31. decembru 2021', výkaz ziskov astrát za rok končiaci sa kuvedenému dátumu,
a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a Účtovných metód.

Podl'a nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Združenia
k 31. decembru 202L a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podl'a zákona
č.43L/2o02Z'z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o účtovníctve").

Základ pre názor
Audit sme vykonali podl'a medzinárodných audítorských štandardov (lnternational Standards on Auditing, lSA).

Naša zodpovednosť podl'a týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej
závierky. od Združenia sme nezávislí podl'a ustanovení zákona č.423/2oL5 oštatutárnom audite aozmene a

doplnení zákona č. 43t/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpĺsov (d'alej 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 ustanovenítýkajúcich sa etiky. Sme presvedčenĹ že audítorské dôkazy,
ktoré sme získalĺ, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú závierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz
podl'a 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 úmysĺe Združenie zlikvidovať alebo ukončiť jej činnost', alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak
urobiť.
osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohläd nad procesom finančného výkazníctva Združenĺa.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnei závierkv
Našou zodpovednostbu 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 podl'a medzinárodných audítorských
štandardov vždy odhalívýznamné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu
alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávad že jednotlivo alebo v súhrne by

mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používatelbv, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podl'a medzĺnárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme
odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. okrem toho:



a ldentifikujeme 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 nimisúvisiacich 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 spôsobiĹ 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 transakcie 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.

ll. Správa k d'alším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov
Správa k informáciám, ktoré sa uvádzaiú vo výročnei správe
Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podl'a 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.
Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.
Ked' získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa Združenia obsahuje informácie, ktorých uvedenie
vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:
- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok202L sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podl'a zákona o účtovníctve.
okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o

účtovnejjednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

Trnava, 1,5.02.2022

EKOPRAKTIK, spol. s r. o.
Kapitulská 14
9L7 OL Trnava
obchodný register Trnava, odd.: Sro, č. vložky: 325lT
Licencia SKAU č. 51

lng. Viliam Kupec, PhD., MBA
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č' 395
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r neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavenák 3 ]-.1 2.2 0 21

číselné údaje sa zarovnávajú vpravo' ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vypĺnajĺ paličkovým pĺsmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiaňou, a to čieľnou alebo tmavomodrou íarbou.

ÁÄačoÉrea ĺ,l KlMN0PaRšrUVxý Ž 0 l 23456789
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Účtovná závierka

tr riadna [l zostavená

fi mimoľiadna ! schválená

(vymaéĺ sa x)

Mesiac Rok

od0L 2021
do1,2 202 1

od0120z 0

doL2 202 0

Za obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

PriloŽené súčasti účtovnej závĺerky

[l Suvaľra (Úč NUJ 1-o1)

p vyxaz ziskov a strát (Úč NU., 2-o1)

fl Poznámky (Úč NUJ 3-01)

(vyznačĺ n x)

obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

S]_ovenská goIf ová asociácia

Sĺdlo účtovnej jednotky

Ulica

Kukučínova
PsČ obec

83102 B ratislava
Čĺslo telefónu čĺslo faxu

0s3 l'ti421oi 0
E_mailová adresa

čĺsto

991./26

Nové Mesto

Zostavená dňa:

3 1.0 L.2 0 Z 2

Podpisovýzáznam osoby
zodpovednej za vedenie
Účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisoqý záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
Účtovnej jednotky:

Schválená dňa:

.2 0

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné čislo odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu
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Súvaha (Úč NUJ 1-01) lČo /slDtr 0 2 I 4 3 6 3

Strana aktĺv
c,r Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

a b 1 2 3 4

A. NEoBEŽNÝ ue.lerox sPoLU r. 002 + r. 009 + r. 02í 00ĺ 661_0 , L6 3'122,42 288'7 ,'1 4 4283,45
1 Dlhodobý nehmotný majetok r' 003 až r. 008 002

Nehmotné výsledky z u'ývojovej a obdobnej činnosti
o12-(o72+o91AÚ\ 003 0

Softvér 013 - (o73+o91AÚ) 004 0 0

oceniteľné práva 014-(o74+091AÚ) 005 U 0

ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 +

091 AU) 006 0 0

obstaraniedlhodobéhonehmotnéhomajetku (041-093) 007 0 0

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-
095AÚ)

008 n U

2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 aŽ r. 020 009 661_0 ,1_6 3'722,42 2887 ,14 4283, 45

Pozemky (031) 010 0 x

Umelecké diela a zbierky (032) 011 0 x

Stavby 021-(081-092AÚ) 012 0 0

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
022-(o82+o92AÚ) 013 66]-0 | L6 3122 | 42 2881,14 4283,45

Dopravné prostriedky o23-(o83+o92AÚ) 014 0 0

Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ) 015 0 0

Základné stádo a ťaŽné zvieratá 026 - (0s6 + 092AU) 016 0 0

Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AU) 017 0 0

ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ) 018 0 0

obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094) 019 n 0

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 -

o95AU) 020 0 0

3 Dlhodobý finančný majetok ĺ. o22 až ĺ' o28 02'l

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach
v ovládanej osobe (061- 096 AÚ) 022 0 0

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach
s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ) 023 0 0

Dlhové cenné papiere džané do splatnosti (065 - 096 AÚ) 024 n 0

PÔŽičky podnikom v skupine a ostatné pÔŽičky (066 + 067) - 096
AÚ 025 0 0

ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ) 026 0 0

obstaranie dlhodobého Íinančného majetku (043 - 096 AÚ) 027 tt 0

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096
AÚ) 028 0 0
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Strana aktív č.r.

BeŽné účtovné obdobie
Bezprostredne
predchádzajÚce
účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

a b 1 2 3 4

B. oBEŽNÝ MAJEToK sPoLu r. o3o+ r. o37+ r' 042 + r.05ĺ 029 1_'7 3'7 43 ,25 ].l3'l 43 , 25 190019.16
1 Zásoby r. 031 až r. 036 030 L6472,54 L64"12,5A L0L42,'13

Materiál (112+119)-191 031 t02L1 ,96 0 '1,02r'7 ,96 4820,00

Nedokončená vrýroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-
(1 92+1 93)

032 0 0

Výrobky (123 - 1s4) 033 6254,58 0 6254,58 5322,73

Zvieratá (124 - 1s5) 034 U 0

Tovar (132 + 139) - 196 035 n 0

Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AU - 391
AÚ)

036 n

2- Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 04ĺ 037

Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až314 AU) - 391 AÚ 038 0 0

ostatné pohľadávky (315AU _ 39íAÚ) 039 0 0

Pohľadávkyvoči účastnĺkom združeni (358AÚ - 391AU) 040 0 0

lné pohľadávky ( 335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) -

391AÚ
041 0 0

3. Krátkodobé pohľadávky r. o43 až r. 050 o42 7389,81 7389,8t 30858,90

Pohľadávky z obchodného sýku (31 1AÚ aŽ314 AÚ) - 391AÚ 043 5450 ,24 0 5450 ,24 23864,90

ostatné pohľadávky (3í5AÚ - 39í AÚ) 044 0 0

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336 )

045 0 x

Daňové pohľadávky (341aŽ3a5) 046 7939,5'7 x 1939,5't 6994,00

Pohľadávky z dôvodu finančných wťahov k štátnemu rozpočtu a
rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)

047 x

Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 39íAÚ) 048 0 0

Spojovacĺ účet pri zdruŽenĺ (396 - 391AÚ) 049 0 0

lné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ 050 0 0

4. Finančné účty r. 052 až r. 056 05í l-49880f 90 1,49880,90 1490L'7 ,53

Pokladnica (211 + 213) 052 1,689 ,52 x 7689,52 1,193,69

Bankové účty e21 AÚ + 261) 053 1481-91,38 x 148191,38 L41 823 ,84

Bankové účý s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 
^Ú)

054 U x

Krátkodobý Í|nančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) -

291AÚ
055 U 0

obstaranie krátkodobého Ílnančného majetku (259 - 291AÚ) 056 U 0

c. ČAsovÉ RozLĺŠENlE sPoLU r. 058 a r. 059 057 438 , L2 438, 12 2569 ,53
1 Náklady budúcich obdobĺ (381) 058 438,t2 0 438 , 12 2569 ,53

Pr'rjmy budúcich období (385) 059 0 0

MAJETOK SPOLU r.00í + r.029 + r. 057 060 1 807 91, 53 3'122,42 1,'t't069,1-1- 1968'72,14
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Strana pasĺv c.r Bežné účtovné

obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné

ahdahia
a b 5 6

A. VLASTNE ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU
r.062+ r' 068 + Í'072+r'073 06ĺ L08 582,22 L37 20'7 | 53
1 lmanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067 062

Základné imanie (411) 063 0
PeňaŽné fondy fuorené podľa osobitného predpisu (412) 064 0
Fond reprodukcie (413) 065 tt

oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414) 066 0
oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastĺn (415) 067 0

2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 07ĺ 068
Rezervný fond (421) 069
Fondy fuorené zo zisku (423) 070 0
ostatné fondy (427\ 071 0

3. Nevysporiadaný výsled ok hospodáren i a m i n u lých rokov
b: - 4281

072 ]-3'7 207 ,53 31, 464,57
4. Výsledok hospodárenia za Účtovné obdobie r. 060 - (r' 062 + r

068 + r' o72+ r.074 + r. í0í) 073 -28 625,31 1,05 142 | 96

B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097 074 68 486,89 59 664,61
1 Rezervy r. 076 až r. 078 075 4 990,06 '7 443 | 2'7

Rezervy zákonné (45íAU) 076 0
ostatné feze^ry (459AÚ) 077 0
Krátkodobé rezervy (323+451AÚ+459AÚ) 078 4 990,06 1 443,2'1

2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 079 488,24 398,32
Záväzky zo sociálneho fondu (472) 080 488 ,24 398,32
Vydané dlhopisy (473) 08í 0

(474 Au)Záväzky z nájmu 082 0
Dlhodobé pr'ljaté preddavky (475) 083 0
Dl hodobé nevyfakturované dodávky (476) 084 0
Dlhodobé zmenky na úhradu (478) 085 0
ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ) 086 0

3. Krátkodobé zÁväzky r. 088 aŽ r. 096 087 63 008,59 51- 823 | 02
Záväzky z obchodného sýku (321 aŽ 326) okrem 323 088 45 442,39 36 401.30
Záv äzky voči zamestnancom (331+ 333; 089 5 981,41 4 539,80
ZÚČtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336) 090 3 590,06 2 499,08
Daňové záväzky Qa1aŽ345) 091 1 994,73 8 32'7,84
Záväzky z dôvodu flnančných rrďahov k štátnemu rozpočtu a
rozpočtom územnej samosprávy (346+348) 092 0

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
(367) 093 0

Záväzky voči účastníkom zdruŽení (368) 094 0

Spojovací Účet pri zdruŽení (3e6) 09s U

ostatné záväzky (379 + szg AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ) 096 0 66,00
4. Bankové výpomoci a pôžičky r' 098 až r. 100 097

Dlhodobé bankové úvery (461AÚ) 098 n

BeŽné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ) 099 0
Prijaté krátkodobé finančné uýpomoci (241+ 249; í00 0

c. cAsovÉ RozLĺŠENlE sPoLU r' 102 aĺ' 103 í0ĺ
1 Výdavky budúcich období (383) 102 0

Výnosy budúcich období (384) 103 0
VLASTNE zDRoJE A cUDzlE zDRoJE sPoLU r'06í+ r.o74 + r.10í 104 L'7'7 069 , Lr 1-96 8'72tL4

vfuraé v poom6 Fo& dudlo ' w'Moď.@



Výkazziskov a strát (Úč NUJ 2_01) lČo /slD5 0 2 I 4 3 6 3

číslo
účtu Náklady čísto

riadku

Cinnosť Bezprostredné
predchádzaJúce
účtovné obdobie

Hlavná
nezdaňovaná

Zdaňovaná Spolu

a b c 1 2 3 4

501 Spotreba materiálu 01 4 '722 | 62 2 065,38 6 788,00 '7 L1_4 | 2'7

502 Spotreba energie 02 0 0

504 Predaný tovar 03 0 0

511 opravy a udŽiavanie 04 298,50 199,00 49'7 ,50 '726,5'7

512 Cestovné 05 L3 494,8A 0 1_3 494.81, t0 '7 65, 44

513 Náklady na reprezentáciu 06 I 913,41 0 I 9:-3,41 2 28L,59
518 ostatné sluŽby 07 9'7 694,9'7 I 976,84 L06 6'71-,81, 111 843,93
521 Mzdové náklady 08 57 390,87 21, 805,84 79 196,'7r 63 247 ,1,1,

524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné
poistenie 09 20 ].84,38 '7 6'7 5 ,38 2'7 859 ,'7 6 22 2'7 2,53

525 ostatné sociálne poistenie 10 0 0

527 Zákonné sociálne náklady 11 1 887,39 559,80 2 44'7,1-9 2 269,r9
528 ostatné sociálne náklady 12 0

531 Daň z motorouých vozidiel í3 0 0

532 Daň z nehnuteľností 14 U

538 ostatné dane a poplatky 15 L96,56 0 L96,56 10,75
541 Zmluvné pokuty a penále 16 96,96 0 96,96
542 ostatné pokuty a penále 17 32, L0 0 32,10
543 odpĺsanie pohľadávky 18 0 U

544 Úroky í9 n U

545 Kurzové straty 20 57 2,88 0 5'72,88 422,83
546 Dary 21 0 0

547 osobitné náklady 22 21-4 363,27 1_ 398, 44 21-5'76]- ,'lL 128 00)-t2t
548 Manká a škody 23 0 0

549 lné ostatné náklady 24 33 600,83 0 33 600,83 28 832,62

551
odpisy dlhodobého nehmotného majetku a
dlhodobého hmotného majetku 25 1 395,71 U 1 395,71 L 395,11

552
Zostatková cena predaného dlhodobého
nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného maietku

26 0 0

553 Predané cenné papiere 27 n n

554 Predaný materiál 28 0 0

555 Náklady na krátkodobý Íinančný majetok 29 0 0

556 Tvorba fondov 30 0 U

557 Náklady na precenenie cenných papierov 31 U U

558 Tvorba a zÚčtovanie opravných poloŽiek 32 0 0

56'ĺ
Poskytnuté prĺspevky organizačným
zložkám

33

562 Poskytnuté príspevky iným Účtovným
iednotkám

34 1,LL 925 | 69 1_1-1 925,69 1-44 786,52

563 Poskytnuté prĺspevky Íyzickým osobám 35 7 396,00 0 7 396,00 5 646.50

565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej
dane

36 0 0

567 Poskýnuté príspevky z verejnej zbierky 37 0 0

Úetová trieda 5 spolu r.01 ažr.37 38 5'7 4 1"66,95 42 680,68 6L6 84'7 ,63 529 61_6 ,'7'7

vyfuŕ€né v PŇgMr FoRM ddlo - M.bs.ď.r



Výkaz ziskov a strát Éč NUJ 2-01) lČo /stD5 0 2 I 4 6 3

čĺslo
účtu Výnosy čĺslo

rĺadku

Cinnosť Bezprostredne
predchádzaJúce
účtovné obdobie

Hlavná
nezdaňovaná

Zdaňovaná Spolu

a b c 1 2 3 4
60't Tžby za vlastné výrobky 39 0 1 4'7'7 ,42 1, 4'7'7 ,42 1 588,9s
602 Tžby z predaja služieb 40 0 30 453,60 30 453,60 56 160,38
604 Tžby za predaný tovar 41 0 U

611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 42 0 0

612 Zmena stavu zásob polotovarov 43 0 U

613 Zmena stavu zásob uýrobkov 44 -857, 55 -857, 55 -1, 41,5 ,19
614 Zmena stavu zásob zvierat 45 0 n

621 Aktivácia materiálu a tovaru 46 U 0

622 Aktivácia vnútroorganizačných sluŽieb 47 0 0

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 48 U 0

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 49 0 0

641 Zmluvné pokuý a penále 50 0 0

642 ostatné pokuty a penále 51 0 0

643 Platby za odpísané pohľadávky 52 0 0

644 Úroky 53 0 tt

645 Kurzové zisky 54 15,35 0 15, 35 ]-4,02
646 Prĺjaté dary 55 U 0

647 osobitné uýnosy 56 6 465 ,1_9 0 6 465.L9 7 590.00
648 Zákonné poplatky 57 0 U

649 lné ostatné Wnosy 58 2 846,03 0 2 846,03 50, 33

651
Tžby z predaja dlhodobého nehmotného
maietku a dlhodobého hmotného maietku

59 0 0

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 60 0 0

653
Ížby z predaja cenných papierov a
podielov 61 0 0

6s4 Tžby z predaja materiálu 62 U 0 31,00
655

Výnosy z krátkodobého Íinančného
maietku

63 0 U

656 Výnosy z pouŽitia fondu 64 0 0

657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65 n 0

658 Výnosy z nájmu majetku 66 0 0

661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 67 0 0

662 Prijaté prĺspevky od iných organizáciĺ 68 r'7 6'7 5 ,28 0 L'7 6'7 5 ,28 33 622,6r
663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69 n 0

664 Prijaté členské prĺspevky 70 l_91 807,00 0 191 807,00 180 092,00
665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71 0 0 209,96
667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72 0 0

691 Dotácie 73 338 340,00 0 338 340,00 358 180,55
Účtová trieda 6 spolu Í.39 ažr'73 74 557 148,85 3L 0'73 | 47 588 222,32 636 L24,0L
Výsledok hospodárenia pred zdanenĺm

r.74-r.38 75 -17 018,l-0 -L1_ 60'l ,2L -28 625,31_ L06 50'7,24

591 Daň z príjmov 76 0 0 '7 64 .28
595 Dodatočné odvody dane z prĺjmov 77 0 0

Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 - (r. 76 + r.77)l (+l-)

78 -17 018,10 -1-L 60'7 ,2L -28 625,3L L05 '7 42,96

výWmó v pqM€ FoRM sdio. W.búoB'e



Pozrrámky (Uč NUJ 3 _ 01) lČo:so 284363 /SID:
čl.l.

Všeobecné údaje

obchodné mena a sídlo spoločnosti
Slovenská golfová asociácia

Kukučínova 991126

831 02 Bratislava - Nové Mesto

občianske zdruŽenie Slovenská golfová asociácia (ďalej len SKGA) bolo zaloŽené 26. mája 2016 a následne zapísané
do registra občianskych združeni vedeného Mĺnistersfuom vnútra Slovenskej republiky pod číslom Ws/1-900_90-
48562

Zakladatelia: A|RPORT GOLF CLUB' EUROVALLEY GOLF PARK CLUB' Golfov'ý klub PEGAS' Golf and Country
Glub Bratislava - Bernolákovo' GOLF and COUNTRY CLUB HRON' TRl DUBY' GoLF & COUNTRY CLUB Piešťany,
GOLF OLUB CARPAT|A' GoLF CLUB scoTLAND' GOLF CLUB sKALlcA' GolÍ Club WELTEN' Golf Trnava, Golfoyý
a športový klub Trenčín' Golfový klub Agama (GK Agama)' Golfový klub ALP|NI(A Košice' Golfový klub Borša, GolÍouý
klub Meander, Golfový klub Tále, Lomnický golfov'ý klub, Penati Golf Club, Red Fox golf club Malá lda, Žilinsko-rajecký
golfový klub, Golf Resort Sedín, Royal Valley Golf Club, Golf club Prešov, Pressburg golf club, PR\aý ŽlLlNsKÝ
GOLFOVY KLUB (P.Z.G.K.)' Red oak GolÍ Club' Tatranský golfový klub, Asociácia Mid Age golfistov Slovenska'
Asociácia seniorských golÍistov Slovenska, PRoFEssloNAL GOLFERS AssoclATloN oF sLoVAKlA, Slovenská
golíová asociácia hendikepovaných

ldentifikačné číslo organĺzácie (lČo) je 50 284 363

Daňové identiÍikačné číslo organizácie (DlČ) je 21203661 38

2. lnformácie o orgánoch účtovnej jednotky

KonÍerencia SKGA
Prezídium SKGA prezident _ lng. Rastislav Antala

viceprezident _ Miroslav Rusnák, lng. Martin Munka

členovia prezídia - MUDr. Vladimír Balogh, Pavol Bielik, Zuzana Kamasová, FDa., Michal Novotný,
Radomĺr Holečka, Mgr. Michal Paška

Revízna komisia - lng. Maroš očadlík' lng' Ján Spura, lng. Slavomír Brudňák,

Hlavné činnostiSKGA
- zastupuje, chráni a presadzuje záujmy golfu vo yzťahu k orgánom verejnej správy, medzinárodným športorným

organizáciám a iným športorným organĺzácĺám, ktoých je členom,

- navrhuje špoňových reprezentantov na zaradenie do rezoŕného športového strediska,

- zaraďuje špoŕovcov do zoznamu talentovaných športovcov podľa výkonnostných kritérií určených predpisom
SKGA,

- vedie a každoročne zverejňuje zoznam talentovaných športovcov' ktoý obsahuje údaje uvedené vzákone
o športe,

- metodicky riadi a usmerňuje prípravu talentovaných športovcov,

- organizuje a riadi celoštátne sÚťaŽe a iné súťaŽe alebo ich organizovaním a riadením poveruje inú ŠportovÚ
organizáciu,

- schvaľuje podmienky účasti športovej organizácie v sÚťaŽi podľa písmena f) a udeľuje športovej organizácii
právo na Účasť v nej na základe ich splnenia,

- vedie zoznam športorných reprezentantov' ktoý obsahuje Údaje v rozsahu uvedenom v zákone o športe

- určuje druhy športovlých odborníkov pre golf vrátane odbornej spôsobilosti vyŽadovanej na vykonávanie
odbornej činnosti v golfe, zabezpečuje ich odbornú prípravu a overuje ich odbornú spÔsobilosť,

- oceňuje športovcov, ktorí dosiahli mimoriadne športové výsledky vo vrcholom golfe a osobnosti, ktoré sa
zaslúžili o propagáciu a rozvoj golfu,

- uznáva odbornú kvaliÍikáciu špoŕoqých odborníkov, ak sa na uznanie príslušnej odbornej kvaliÍikácĺe
nevzťahuje osobitný právny predpis,

1
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Poznámky (Uč NUJ 3 _ 01) lČo : so 284 363 /sID
_ podporuje uýstavbu športovej infraštruktúry'

- vytvára podmienky pre organizovanie sÚťaŽnej činnosti, vyhlasuje vrcholné celoštátne súťaŽe a turnaje,
presadzuje záujmy svojich členov vo yzťahu k iným subjektom'

- vytvára technicko-organizačné predpoklady pre golÍ v Slovenskej republike,

- je riadiacim orgánom na území Slovenskej republiky vo veci pravidiel amatérskeho štatútu golfu,

- vykonáva a koordinuje dozor nad aplikáciou a dodžiavaním jednotného hendikepového systému v rámci
pravidiel HcP EGA' rieši priestupky a porušenia HCP systému'

- v súlade s koncepciou reprezentácie SKGA zabezpečuje repľezentáciu Slovenskej republiky
v medzinárodných súťažiach EGA a lGF azabezpečuje prípravu reprezentácie Slovenskej republiky'

- Vyvlja činnosť k rozvoju golfu ako olympijského a vrcholového športu,

- hospodári s majetkom SKGA.

Zdaniteľná činnosť

- poskytovaniereklamných sluŽieb'

- poskytovanie sluŽieb na serveri SKGA.

4 Priemerný počet zamestnancov

Úoaje o počte zamestnancov za beŽné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sÚ
uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Tabul'ka k čl. ! ods.4 o počte zamestnancov a dobrovol'níkov

BeŽné účtovné obdobie
Bezprostredne

predchádzajúce
obdobie

účtovné

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 4 3

z toho počet vedúcich zamestnancov 1 1

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou

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

5. lnformácia o organizáciách v zriad'ovatel'skej pôsobnosti účtovnej jednotky

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto poloŽku.

čl.ll
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1' Účtovná závierka je zostavená s tým, Že účtovná jednotka bude nepretžite pokračovať vo svojej činnosti.

2. Zmeny Účtovných zásad a zmeny účtovných metÓd s uvedenĺm dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na

finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a Wsledku hospodárenia účtovnej jednotky'

Účtovná jednotka nezmenila počas r. 2019 účtovné zásady a účtovné metódy.

3. Spôsob ocenenia jednotIivých zložiek majetku azáväzkovi

Maietok azáväzkv Soôsob oceňovania
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou obstarávacia cena
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou obstarávacia cena
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

0 otľroaouý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

2



Pozrrámky @e ľĺ;r 3 - 01) IČo : so 284 363 lsID
s) dlhodobý Íinančný majetok

h) zásoby obstarané kúpou obstarávacia cena
i) zásoby vyfuorené vlastnou činnosťou
j) zásoby obstarané iným spÔsobom

k) pohľadávky Menovitou hodnotou
r)

krátkodobý fi nančný majetok Menovitou hodnotou/obstarávacou
cenou

m) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy očakávanou menovitou hodnotou
n) záväzky,vrátane rezev, dlhopisov, pôŽičiek a úverov Menovitou hodnotou
o) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy Očakávanou menovitou hodnotou
p) deriváty
q) majetok azáväzky zabezpečené derivátmi

r) prenajaý majetok a majetok obstaraný na základe Íinančného
orenáimu

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dIhodobého hmotného maietku
a dlhodobého nehmotného majetku:

Hmotný majetok okrem zásob a nehmotný majetok okrem pohľadávok odpisuje účtovná jednotka počas
predpokladanej doby pouŽívania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úŽitkov z majetku. Ak sa nedá
životnosť goodwillu a aktivovaných nákladov na vývoj spoľahlivo odhadnúť, musí ich účtovná jednotka odpísať
najneskôr do piatich rokov od ich obstarania. Ak neboli aktivované náklady na v'ývoj úplne odpísané' môŽe Účtovná
jednotka rozdeliť zisk' ak úhrnná uýška rezervných fondov a iných zloŽiek vlastného imania, ktoré sú k dispozícii na
vyplácanie, je vyššia ako celková výška neodpísaných aktivovaných nákladov na vývoj' Nehmotný majetok vyfuorený
vlastnou činnosťou sa neaktivuje okrem softvéru a nákladov na vývoj, ktoré sa aktivujú v súlade s postupmi účtovania.

Pozemky sa neodpisujú.

Druh majetku Životnosť Ročná odpisová sadzba

v o/o

Budovy a stavby 20 rokov 5

Stroje a zariadenia 4 -12 rokov 25 -8,33

Dopravné prostriedky 4 25

5. Zásady pre zohl'adnenie zníženia hodnoty majetku.

Účtovnájednotka netvorila opravnú položku v roku2021'

opravné poloŽky by účtovná jednotka tvorila nasledovne: k pohľadávkam po lehote splatnosti nad 360 dní

20 o/o, nad720 dni 50 o/o a nad 1 080 dní 100 %.

Rezervy sa účtujÚ v očakávanej rnýške záväzku. Účtovná jednotka vytvára fezevy nevyčerpané dovolenky a na

zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a v,ýročnej správy ýkajúcej sa vykazovaného obdobia'

čl.lll
tnformácie, ktoré dopĺňajú a vysvet!'ujú údaje v súvahe

3
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Tabul'ka k čl. ll! ods. í o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Tabul'ka č. í

Spolu

Zostatková hodnota

PosMnuté
preddavky na

dlhodob nehmotn
maietok

Obstaranie
dlhodobého

nehmotného majetku

Ostatn dlhodob
nehmotn majetokoceniteľné pľávaSoftvér

Nehmotné v sledky
z v vojovej

a obdobnej činnosti

Prvotné ocenenie - stav na
začiatku beŽného tičtovného
obdobia

prírastky

rlbytky

presuny

Stav na konci beŽného
čtovného obdobia

oprávky - sĺav na začiatku
beŽného tjčtovného obdobia

prírastky

rlbytky

Stav na konci bežného
čtovného obdobia

opravné položkyl - stav na
začiatku beŽného t]čtovného
obdobia

pÍírastky

rlbytky

Stav na konci beŽného
t]čtovného obdobia

Stav na začiatku beŽného
čtovného obdobia

Stav na konci beŽného
čtovného obdobia

Tabul'ka č.2
SpoluPosl<ytnuté

preddavky
Obstaranie
dlhodobého

Drobn
a ostatn

Zák)adné
stádo

Pestovateľské
celkytrval ch

Dopravné
prostriedky

Samostatné
hnute]né

StavbyUmelecké
diela

Pozemky

4
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ZdruŽenie k31.12'2021 nevytvorilo Žiadnu opravn poloŽku k dlhodobému majetku'

2. 7Áložné právo k dlhodobému hmotnému majetku

Na dlhodob majetok nie je zriadené Žiadne záloŽné právo'

3. Úaa;e o sp sobe a v ške poistenia dlhodobého nehmotného maietku a dlhodobého hmotného maietku

6 610,16

6 610'í6

2326,71

í 395'7í

3722,42

Zostatková hodnota

4283,45

2887,74

na dlhodob
hmotn
maietok

hmotného
majetku

dlhodob
hmotn
maietok

a ťažné
anieratá

porastovveci as bory
hnuteľn ch

vecí

6 6í0'16

6 610,16

2326,71

1 395,71

3722,42

4283,45

2887,74

a zbierky

Pn'otné ocenenie -
stav na začiatku
bežného tlčtovného
obdobia

prírastky

bytky

presuny

Stav na konci bežného
čtovného obdobia

oprávky - stav na
začiatku beŽného
čtovného obdobia

prírastky

rlbytky

Stav na konci beŽného
čtovného obdobia

opravné poloŽky-
stav na začiatku
beŽného tjčtovného
obdobia
prírastky

ribytky

Stav na konci beŽného
čtovného obdobia

Stav na začiatku
beŽného tičtovného
obdobia
stav na konci beŽného
tjčtovného obdobia

5
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Predmet poistenia Druh poistenia

ZdruŽenie nemá majetok poisten .

Poistná suma Názov a sídlo poisťovne

ĺabul'ka k čl. lIl ods. 4 o zmenách jednotliv ch poloŽiek dlhodobého finančného majetku

Spolu

Prvotné ocenenie

po!oŽky

Stav na začiatku beŽného tičtovného
obdobia

Poskytnuté
preddavkyr na

dlhodob
finančn
majetok

Obstaranie
dlhodobého
finančného

majetku

Ostatn
dlhodob
Íinančn
majetok

P Žičky podnikom
v skuplne a

ostatné p žičky

Dlhové cenné
papiere držané do

sp!atnosĺĺ

Podielové cenné papiere
a podiely v obchodnej

spoločnosti
s podstatn m vpb/vom

Podielové cenné papiere
a podiely v obchodnej

spoločnosti v ovládanej
osobe

Stav na začiatku beŽného tičtovného
obdobia

Prírastky

Ubytky

Presuny

na konci beŽného tičtovného

Stav na začiatku beŽného tičtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci bežného tjčtovného
obdobia

Stav na konci beŽného tičtovného
obdobia
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Pozĺrrímky (Uč NUJ 3 _ 01) IČo: so 284363 /SID :

Tabuľka k č!. lll ods. 4 o štrukt re dlhodobého finančného maietku

Tabuľka k čI. lIl o poloŽkách krátkodobého finančného majetku

Stav na konci bezprostredne predchádzaj ceho
čtovného obdobia

1 í68'í9

25,50

147 823,84

ĺ/ĺ9 0í7'53

Stav na konci bežného tičtovného obdobia

1 653,82

35,70

148 191,38

ĺ49 880'90

Krátkodob Íinančn majetok

Pokladnica

Ceniny

BeŽné bankové t]čty

Bankové tičty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok

Peniaze na ceste

Spolu

odstavce 5. - 7. čl. Ill.

7. Prehľad opravn ch položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného čtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo ztičtovanie opravn ch
položiek počas bežného ričtovného obdobia a stav na konci bežného tÍčtovného obdobia, ako aj d vod tvorby, zniženia alebo ztičtovania opravn ch poloŽiek
k zásobám.

Účtovná jednotka nemá nápl pre tÚto poloŽku.

Tabuľka k č!. lIIods.8 opis v'iznamn ch pohľadávok

Účtovná hodnota ku koncu

bezprostredne
predchádzaj ceho
ličtovného obdobia

bežného tič'tovného
obdobia

Hodnota vlastného imania ku koncu

bezprostredne
predchádzaj ceho čtovného

obdobia

bežného
tičtovného obdobia

Podiel čtovnejjednotkyna
hIasovacích právach

(v%)

Podiel na základnom
imaní(v %)

Názov spoločnosti

Spolu

5 450,24

Podnikateľská činnosťZda ovanáčinnosť

3 130,46

Hlavná činnosť

2319,78

Názov poloŽky

Pohľadávky z obchodného styku

ostatné pohľadávky

7



í 939'57I 939,57

Zričtovanie so Sociálnou poisťov ou
a zdravotn mi poisťov ami

Da ové pohľadávky

Pohľadávky voči častníkom zdruŽení

lné pohľadávky

Pozĺrámky 1uĺ m_u 3 _ 01) lČo: so 284363 /SID:

Tabul'ka k čl. lllods.9 o v voji opravn ch položiek k pohľadávkam

Tabuľka k čl. ltl ods. í0 o pohl'adávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Stav na konci

bezprostredne predchádzaj ceho čtovného obdobia

11 294,00

19 564,90

30 858,90

bežného rĺčtovného obdobia

5 í86'95

2202,86

7 389'8í

Pohľadávky do lehoty splatnosti

Pohľadávky po lehote splatnosti

Pohľadávky spolu

11. Združenie vykázalo k31.12.2021v položkách nákladov budricich období sumu 438,12 EuR, ktorá pozostáva z poplatku za webhosting, doménu, antivírus
a členského poplatku na rok 2o22 a antivírus narok2023.

8

Stav na konci beŽného
čtovného obdobia

Ztičtovanie opravnej
poloŽlty

ZniŽen3e opravnej
ooložkv

Tvorba opravnej poloŽky
(an šenie)

SÍav na začiatku bežného
čtovného obdobiaDruh pohľadávok

Pohľadávky z obchodného
stuku

ostatné pohľadávky

Pohľadávky voči
častníkom zdruŽení

lné pohľadávky

Pohľadávky spolu



Stav nä konci bežného čtovného
obdobia

lmanie a fondy

Fondy zo zisku

+ 137 207,53

- 28 625,31

+ 137 207,53

Presuny
(+..)

+ 105742,96

- 105 742,96

0

Ubytky
G)

Prírastky
(+)

-28625,31

-28625,31

Stav na začlatku bežného
tičtovného obdobia

+ 31 464,57

+ 105742,96

+ 137 207,53

Základné imanie

z toho:
nadačné imanie v nadácii

vklady zakladateľov

priorĺtn majetok

Fondy tvorené podľa osobitného
oredoisu

Fond reprodukcie

Oce ovacie rozdielyz precenenia
maietku azáväzkov

Rezervn fond

Fondy fuorené zo zisku

ostatné fondy

Nevysporiadan v sledok
hospodárenia minul' ch rokov
V sledok hospodárenia za
čtovné obdobie

Spolu

Poznámky @e ľur 3 _ 01) lČo : so 284363 lsID

Tabuľka k čl. lll ods. í2 o zmenách vlastn ch zdroiov krytia neobežného majetku a obežného majetku

Tabuľka k čl. lll ods. í3 o rozdelení ričtovného zisku alebo vysporiadaní čtovnej straty

Bezprostredne predchádzaj ce čtovné obdobie

105742,96

RozdeIenie tičtovného zisku

Nĺízov poloŽky

Účtovn zlsk

I



105742,96

Vysporiadanie čtovnej straty

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 ostratn ch fondov

Úhrada straty minul ch období

Prevod do sociálneho fondu

Prevod do nevysporiadaného v sledku hospodárenia minul ch rokov

lné

Účtovná strata

Zo základného imania

Z rezervného fondu

ZÍondu tvoreného zo zisku

Z ostatn ch fondov

Z neĺozdeleného zisku minul ch rokov

Prevod do newsporiadaného v sledku hospodárenia minul ch rokov

lné

Poznámky (Uč NUJ 3 - 01) IČo: so 284363 /SID:

Tabuľka k čl. lll ods. í4 písm. a) o tvorbe a použití rezerv - predpokladan rok použitia rezeĺr ie2o2o
Stav na konci bežného

čtovného obdobia

3 990,06

3 990.06

Zrušenie alebo zníŽenie
rezent

6 443,27

6U3,27

Použitie rezervTvorba rezerv

3 990,06

3 990,06

Stav na začiatku beŽného
ličtovného obdobia

6 443,27

643.27

Druh rezervy

Jednotlivé druhy kÉtkodob ch
zákonnÝch rezerv
Rezerva na nevyčerpané dovolenky
vrátane odvodov
Jednotlivé druhy dlhodob ch
zákonnÝch rezerv
Zákonné rezerw soolu
Jednotlivé druhv krátkodoblích

10



Pozľrámky (Uč NUJ 3 _ 01)

b) ostatné zäväzky

IČo: so 284363 /SID:

I 000,00

í 000.00

4 990,066443,27

1 000,00

í 000.00

í 000'00

'ĺ 000'00

í 000.00

4 990,06

'ĺ 000'00

í 000.00

7 44.3,27

ostatnÝch rezerv
Rezerva na overenie ročnej čtovnej
závierkv audítorom
Jednotlivé druhy dlhodob ch
ostatnt ch rezerv
ostatné rezerw soolu

Rezervy spolu

Konečn zostatok

8 78í'66

0,00

ribytky

132279,70

6374,23

prírastky

í38 439'ĺ0

6 30E,23

Začiatočn stav

2622,26

66,00

Druh áväzku

325 statné záväzky

37gostatné záväzw

Tabuľka k čl. lll ods. í4 písm. c) a d) o záväzkoch

Stav na konci

bezprostredne predchádzaj ceho
čtovného obdobia

603,24

í'.t 219,78

51 823,02

398,32

398,32

52221,34

bežného tičtovného obdobia

1 821,10

61 187,49

63 008,59

488,24

488,4

63 /ĺ96'83

Druh záväzkov

Záväzky po lehote splatnosti

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do
iedného roka

KÉtkodobé záväzky spolu

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich
rokov vrátane

Záväzky sozostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov

Dlhodobé záväzkyl spolu

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

11



Pozrrámky @ĺ m-lr 3 - 01)

Tabuľka k čl. tll ods. 14 písm. e) o v voji sociálneho fondu

f) Bankové livery, p žičky a návratné finančné q pomoci:
ZdruŽenie nevykazuje záväzky z verov a p Žičiek.

g) Združenie ne čtovalo v roku 2o21 o v davkoch budtÍcich období.

í5., í6. Združenie ne čtovalo v roku 2o21 o z čtovaní vr. nosov budricich období

lČo: so 284363 /SID:

Bezpľostredne pľedchádzaj ce čtovné
obdobie

298,13

337"ĺ9

237,00

398,32

Bežné čtovné obdobie

398,32

404,17

314,25

4 ,8,24

Sociálny fond

Stav k prvému d u tičtovného obdobia

Tvorba na ťarchu nákladov

Tvorba zo zisku

Čerpanie

Stav k poslednému d u čtovného obdobia

Stav na konci
bežného

ričtovného
obdobia

ÚuyttyPrírastky
Stav na konci

bezprostredne predch
rÍčtovného obdobia

Položky v nosov budtĺcich období z
d vodu

bezodplatne
dlhodobého maietku

nadobudnutého

dlhodobého majetku obstaraného z
dotácie

dlhodobého majetku obstaraného z
Íinančného daru

dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z
prostriedkov Eur pskej nie

dotácie z rozpočtu obce alebo z

12



rozpočtu vyššieho Územného celku

Darovacia zmluva Raiffeisenbank

lnzercia v publikácii Pravidlá golÍu
2019

oodielu zaolatenei dane

dlhodobého majetku obstaraného z
podielu zaplatenej dane

Pozrámlcy (Uč NUJ 3 _ 01)

1. Prehľad tžieb za vlastné v kony

lČo: so 284363 /SID:

čl. ľ
lnformácie, ktoré dopÍ ajrÍ a vysvetľujri ridaje vo v kaze ziskov a strát

Prehl'ad v' nosov SKGA za rok 2O2L
2020

celková

1588,95
1 801,20

460,00

37 600,00

15 090,00

7O9,L8

500,00

2021
celková

Ĺ477,42
2214,60

500,00

13 38400

14 355,00

0,00

0,00

zda ovaná

r 477,42

22L4,60
500,00

13 384,00

14 355,00

0,o0

0,o0

nezda ovaná
Názov

Pravidlá golfu. Sprievodca prav.golfu

Služby TeeTime - pop|. juniori

Vystavenie duplikátu člen. kafi
Tržby z reklamy

Tržby z pred. služieb - kurzy, školenia

Služby na serveri SKGA

Vstupenky na ples

Normovaníe ihrísk

č. ĺau

601 010
602 060

602020
602 01x

602 040

602 030

602040
602 050

13



Poarrĺmlry @ĺ m_ĺl3 _ 01) IČo : so 284 363 lsID

0,00 O,00 0,00604 010 Predan' tovar

V znamné položky finančn ch vt nosov

0,00
- r 415,79

14,o2

900,00

1840,00
100,00

0,00

4 000,00

750,00

50,33

31,00

33622,6Ĺ

180 092,00
2O9,96

358 180,55

636 Ĺ24,oL

O,00

- 857,55

15,35

350,00

O,00

2125,00
3 42O,L9

tzo,0o
45O,00

2846,03

O,00

t7 675,28

LgL807,0O
O,00

338 340,00

588222,32

0,00
- 857,55

3L073,47

15,35

350,00

0,00

2L25,OO

3 420,79

L20,OO

450,00

2846,03

0,00

L7 675,28

191 807,00

0,00

338 340,00

557 L48,85

Zmena stavu nedokončenej v' roby

Zmena stavu rn robkov

Kurzové zisky

školenia - Rozhodcovĺa

Školenie - HCP systém

Preskrjšanie + licencia rozhodcov

Refakturácie leteniek, ubyt. (reprez.)

osobitné rĺ nosy - ostatné

osobitné rn nosy - trénerská licencia

lné ostatné rn nosy

Tržby z predaja DNM a DHM

TrŽby z predaja materiálu

Prijaté príspevky od ĺn' ch organizácií

Prijaté príspevky od fyzick' ch os b

Členské príspevky

Príspevky z podielu zaplatenej dane

Dotácia ĺvš sn

611 000

613 000
645 010

647 oLO

647 071
647 0L2
647 030
647 040
647 030
549 010

651 010

654 010

662 000

663 000

664 000

665 010

691 010
V' nosy spolu

Bezprostredne predchádzajÚce obdobie

14,02

BeŽnéobdoble

15,35

't5,35

Názov položky

6zl4-Kreditné roky

Kreditné roky - p Žička

645-Kuzové zisky

Kuzové zisky ku d u zostavenia čtovnej závierky

2. ZdruŽenie v roku 2021 prl1alo od spoločnosti R&A príspevky vo rn ške 16 925,28 EUR'

14



Pozrámky (Uč NUJ 3 _ 01) IČo : so 284363 /SID :

3. ZdruŽenie prijalo v roku 2021 ričelovri dotáciu z Ministersfua školsfua SR vo vt ške 338 340,00 EUR určen na športové podujatia detí, Žiakov, študentov,
organizáciu v' znamn ch športou. ch podujatí, prípravu športorn ch talentov a reprezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodn1ich podujatiach.

4. opls a vyčíslenie hodnoty v znamn ch položiek nákladov:

Prehl'ad nákladov SKGA za rok 202l
2020

ce!ková

7 L14,27

72:6,57

LO765,44

228Ĺ,59
111843,93
63247,L!
22272,53
2269,Ĺ9

10,75

0,00

0,00

202L
ce!ková

6 788,00

497,5O

Ĺ3 494,8L

89t3,4L
Lo667Ĺ,8Ĺ
79 Ĺ96,7Ĺ

27 859,76

2 M7,I9

196,56

96,96

32,LO

zda ovaná

2 065,38

199,00

8976,84
21 805,84

7 675,38

559,80

nezda ovaná

4722,62

298,50

13 494,8r

89L3,4L
97 694,97

57 390,87

20 t84,38

1887,39

196,56

96,96

32,r0

Názov

Spotreba materiálu
Predanr tovar
opravy a udržiavanie
Cestovné

Náklady na reprezentáciu

ostatné služby

Mzdové náklady

Zákonné poistenie

Zákonné sociálne náklady

ostatné sociálne náklady

ostatné dane a poplatky

Zmluvné pokuty a penále

ostatné pokuty a penále

č. ĺau

501
504
511

s12
513

518

527
524
527

52.8

538

54r
542

15



Poznámky (Uč NUJ 3 _ 01) IČo:so 284363 /SID:

545 Kurzové straty 572,88 572,88 422,83

6. Združenie nerjčtovalo o rn ške pouŽitia podielu zaplatenej daneza beŽné ričtovné obdobie

7. V znamné položkyfinančn ch nákladov

8. ZdruŽenie má povinnosť overiť ričtovnrj závierku audítorom k31' 12' 2021' Na overenie Úzsi zdruŽenie vybralo spoločnosť EKOPRAKTIK, spol. s r.o.

Tabul'ka k čt. lV ods. 8 o nákladoch vynatožen ch v stÍvislosti s auditom ričtovnej závierky
Suma

í 000'00

í 000'00

Jednotllvé druhy nákladov za

overenie čtovnej závieĺky

uisťovacie audítorské sluŽby s v'. nimkou overenia čtovnej závierky

stjvisĺace audítorské sluŽby

poradenstvo

ostatné neaudítorské služby

Spolu

L28ooĹ,2l
28832,62
Ĺ395,7t

L44786,52
5 646,50

764,28

530 381,05

2l576L,7Ĺ
33 600,83

t395,7Ĺ

111925,69

7 396,00

0,00

6t.6847,63

r398,44

42680,68

2r4363,27
33 600,83

t395,77

LLL925,69
7 396,00

574L66,95

osobitné náklady

lné ostatné náklady

Odpisy DNM a DHM

Zostatková cena predaného DNM a DHM

Poskytnuté príspevky inr m čt. jednotkám

Príspevky Fo
Da z príjmov

547

549

551
552

562

563

591

Náklady spo!u

Bezprostredne predchádzaj ce obdobie

422,83

6,52

Bežné obdobie

572,88

0'í 1

Názov položky

S4$Kurzové straty

Kuzové straty ku d u zostavenia čtovnej závieky
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Pozrráĺnky oe ľĺ-lĺ 3 - 01) IČo: so 284363 lsID

čl. v
opis lidajov na podsĺivahov ch tičtoch

ZdruŽenie ne čtovalo o poloŽkách prenajatého majetku a majetku prenajatého do tischovy.

čl. vI

Ďalšie informácie

1. ZdruŽenie ne čtovalo o hodnote in ch aKív.

2. Združenie ne čtovalo o hodnote in ch pasív.

3. a), b), c), d) zdruŽenie ne čtovalo v roku 2021 o tl. znamn ch poloŽkách ostatn ch finančn1ich povinností.

4' ZdruŽenie ne čtovalo o nehnuteľn ch kult rnych pamiatkach.

5. Medzi d om ku ktorému sa zostavuje ričtovná závier}<a a d om jejzostavenia nenastali Žiadne v.iznamné skutočnosti

6. Účtovná jednotka k31.12.2021 nebola ričastníkom v sridnych sporoch.
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