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Vý onnému výboru a členom obciansk ho združenia DEAFLY PIJSKÝ VÝBOR
SLOVENSKA
Správa z auditu

účtovnej

závierky

Názor
Uskutečnili sme audit účtovnej závierky občianskeho združenia DEAFLYMPIJSKÝ VÝBOR
SLOVENSKA (ďalej len „Občianske združenie"), ktorá obsahuje súvahu k 31 . decembru 2017, výkaz
ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému 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
Občianskeho združenia k 31. decembru 2017 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa
k uvedenému dátumu podl'a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o účtovníctve") .
Základ pre názor
Audit sme vykonali podl'a medzinárodných auditorských štandardov (lnternational Standards on
Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podl'a týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť
auditora za audit účtovnej závierky. Od Občianskeho združenia sme nezávislí podra ustanovení zákona
č. 423/2015 Z. z. o štatutámom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite") týkajúcich sa etiky, vrátane
Etického kódexu auditora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné
požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčeni , že auditorské dókazy, ktoré sme
získali, poskytujú dostatečný a vhodný základ pre náš názor.
Zodpovednosť štatutárneho

orgánu 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 intemé kontroly, ktoré považuje za potrebné na
zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dósledku podvodu
alebo chyby.
Pri zastavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti
Občianskeho združenia nepretržite pokračovat' vo svojej činnosti , za opísanie skutečností týkajúcich sa
nepretržitého pokračovania v činnosti , ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého
pokračovania v činnosti v účtovnictve , ibaže by mal v úmysle Občianske združenie zlikvidovat' alebo
ukončit' jeho činnost', alebo by nemal inú realistickú možnost' než tak urobiť.
Zodpovednosť audítora

za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získat' primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje
významné nesprávnosti, či už v dósledku podvodu alebo chyby, a vydat' správu auditora, vrátane
názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa , ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný
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podra medzinárodných auditorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú.
Nesprávnosti móžu vzniknúť v dósledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by
sa dalo odóvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia
používatel'ov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.
V rámci auditu uskutočneného podl'a medzinárodných auditorských štandardov, počas celého auditu
uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:
• Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dósledku
podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutečňujeme auditorské postupy reagujúce na tieto riziká
a získavame auditorské dókazy, ktoré sú dostatečné a vhodné na poskytnutie základu pre náš
názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dósledku podvodu je vyššie ako toto riziko
v dósledku chyby, pretože podvod móže zahfňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie,
nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
• Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť
auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na
efektivnost' interných kontrol Občianskeho združenia.
• Hodnotíme vhodnost' použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných
odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
• Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého
pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dókazov záver o tom, či existuje
významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne
spochybniť schopnost' Občianskeho združenia nepretržite pokračovat' v činnosti . Ak dospejeme
k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozornit' v našej správe auditora na
súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatečné ,
modifikovat' náš názor. Naše závery vychádzajú z auditorských dókazov získaných do dátumu
vydania našej správy auditora. Budúce udalosti alebo okolnosti však móžu spósobiť, že
Občianske združenie prestane pokračovat' 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
spósobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov
Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo

výročnej

správe

štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo vyrocneJ 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 auditem účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami
uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade
s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej
závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.
Posúdili sme, či výročná správa Obči anskeho združenia obsahuje informácie, kterých uvedenie
vyžaduje zákon o účtovníctve a zákon 440/2015 Z. z. o športe v znení neskorších predpisov (ďalej len
zákon o športe).
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Na základe prác vykonaných

počas

auditu

účtovnej

závierky, podl'a nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2017 sú v súlade s účtovnou závierkou
za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podl'a zákona o účtovn íctve a zákona o športe.
Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas
auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe,
ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy auditora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia,
ktoré by sme malí uviesť.

Bratislava, 15. júna 2018
ProVera Consult, s.r.o.
Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava
Licencia UDVA č . 248
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ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

UZNUJ_1

I Úč

NUJ
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Údaje sa vypÍňaJú paličkovým písmom (podl'a tohto vzoru ), písacím strojem alebo tlači a rňou , a to čiernou alebo tmavomodrou farbou .
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ISúvaha (Úč NUJ 1-01)
č.r.

Bežné

účtovné

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

obdobie

Strana aktív

a

b

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

r. 002 + r. 009 + r. 021

001

r. 003 až r. 008

002

1. Dlhodobý nehmotný majetok
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej
012-(072+091AÚ)
Softvér
Ocenitel'né práva

činnost i

004

014 - (074 + 091AÚ )

005

Ostatný dlhodobý nehmotný majetek (018+ 019)-(078 + 079
+ 091 AÚ)
(041-093)

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetek
(051- 095AÚ)
2. Dlhodobý hmotný majetok

(031)

Umelecké diela a zbierky

(032)

Stavby

021 - (081 + 092AÚ)

009

015

Základné stádo a ťažné zvieratá

026 - (086 + 092AÚ )

016

Drobný dlhodobý hmotný majetek

028 - (088 + 092AÚ )

017

Ostatný dlhodobý hmotný majetek

029 - (089 +092AÚ )

018

(042 - 094)

Pod ielové cenné papiere a podiely v obchodných
v ovládanej osobe
(061- 096 AÚ )

022

Pod ielové cenné papiere a podiely v obchodných
s podstatným vplyvom
(062 - 096 AÚ )

023

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

024

spoločnostiach

spoločnostiach

(065 - 096 AÚ )
(066 + 067 ) -

096AÚ
finančný

majetek

026

Obstaran ie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ )

027

finančný

17067,00

8518,00

8549 ,00

11777,00

8549 ,00

11777,00

majetek (053 -

17067,00

8518 ,00

025

(069 - 096 AÚ )

Poskytnuté preddavky na dlhodobý
096 AÚ )

11777,00

020
021

Ostatný dlhodobý

8549,00

019

r. 022 až r. 028

požičky

8518,00

012

025 - (085 + 092AÚ )

pod nikom v skupine a ostatné

17067,00

X

Pestovatel'ské celky trvalých porastov

Póž i čky

4

011

014

majetok

3

X

023 - (083 + 092AÚ )

finančný

2

010

Dopravné prostriedky

Dlhodobý

1

007

013

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetek (052
- 095AÚ)
3.

Netto

006

Samostatné hnutel'né veci a súbory hnutel'ných veci
022 - (082 + 092AÚ)

Obstaran ie dlhodobého hmotného majetku

Netto

008

r. 010 až r. 020

Pozemky

Korekcia

003

013 - (073+091AÚ)

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

Brutto

028
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I Súvaha (Úč NU J 1-01 )

Bežné

a

b

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
Zásoby

r. 031 až r. 036

Materiál

(112+119) -191

Nedokončená

(123 -194)

033

Zvieratá

(124-195)

034

(132 + 139)-196

035

2. Dlhodobé pohfadávky

r. 038 až r. 041

Ostatné pohl'adávky

(315 AÚ - 391AÚ)

039

(358AÚ - 391AÚ )

040

združen í

( 335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ)

3. Krátkodobé pohradávky

r. 043 až r. 050

042
043

Ostatné pohl'adávky

044

Zúčtovanie

so Sociálnou

po i sťovňou

a zdravotným i

poisťovňam i

(336 )
Daňové

pohl'adávky

(341 až 345)

Poh l'adávky z dóvodu finančných vzťahov k štátnemu
a rozpočtem územnej samosprávy
(346+ 348)
Poh l'adávky
Spojovací

voči účastn í kem

účet

združen í

pri združen í

lné pohl'adávky

(358 AÚ - 391AÚ )
(396 - 391AÚ )

r. 052 až r. 056

Pokladn ica

(211+213)

účty

(221 AÚ + 261)

2

3

4

103608,82

103608,82

684 ,20

684,20

532 ,10

532 , 10

045

X

046

X

047

X

049
152,10

152 , 1o

051

102924,62

102924,62

56 ,54

052

466 ,29

X

466,29

3,62

053

102458,33

X

102458,33

52 ,92

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ ) 054
Krátkodobý
- 291AÚ

finančný

majetek (251+ 253 + 255 + 256 + 257)

Obstaranie krátkodobého fi nančného majetku (259 - 291AÚ )
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
1. Náklady budúcich obdob í
Príjmy budúcich obdob í
MAJETOK SPOLU

X

055
056

r. 058 a r. 059

057

2812,87

2812,87

(381 )

058

2812 ,87

2812,87

(385 )

059

r. 001 + r. 029 + r. 057

56,54

048

(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ ) - 391AÚ 050

Finančně účty

Bankové

rozpočtu

1

041

Pohl'adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ ) - 391AÚ
(315 AÚ - 391 AÚ )

Netto

037
038

voči účastn í kem

Netto

036

Pohl'adávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ ) - 391 AÚ

lné pohl'adávky
- 391AÚ

Korekcia

031

Výrobky

Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AU 391 AÚ)

Brutto

030

032

Tovar

4.

029

výroba a polotovary vlastnej výroby (121
+122)-(192+193)

Pohl'adávky

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovně obdobie

obdobie

č.r.

Strana aktiv

1.

účtovně

060

123488,69

8518,00

11 4970,69

11 833,54
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Súvaha

(Úč NUJ 1-01 ) j
Strana pasív

č.r.

Bežné účtovné
obdobie

b

5

Bezprostredne
predchádzajúce účtovně
nh~nhi<>

a
A. VLASTNE ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU
r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
1. lmanie a peňažné fondy
r. 063 až r. 067

061

-208,31

-3530,83

062

2980,37

2980,37

Základné imanie
(411)
Peňažné fondy tvorené podl'a osobitného predpisu (412)
Fond reprodukcie
(413)
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a závazkov (414)

063
064
065
066

2980 ,37

2980 ,37

072

-6511 ,20

-4974,43

073

3322 ,52

-1536,77

B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097

074

102012,92

4512 ,33

1. Rezervy

075

1320,00

2100 ,00

1320 ,00

2100 ,00

087

100692,92

2412 ,33

088

7750,46

1916,93

089

865,08

090

525,60

091

202 ,92

455,40

91348,86

40,00

13166,08

10852,04

103

131 66,08

10852,04

104

114970 ,69

11833,54

Oce ňovacie rozdiely z precenenia kapitálových
2. Fondy tvorené zo zisku

Rezervný fond

účastín

(415)

r. 069 až r. 071
(421 )

Fondy tvorené zo zisku

(423)

Ostatné fondy

(427)

3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenía minulých rokov
I<+· -428)
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.
068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)
r. 076 až r. 078

067
068
069
070
071

Rezervy zákonné

(451AÚ )

076

Ostatné rezervy

(459AÚ)

077

Krátkodobé rezervy

(323 + 451AÚ + 459AÚ )

2. Dlhodobé závazky

r. 080 až r. 086

Závazky zo sociálneho fondu

(472)

078
079
080

Vydané dlhopisy

(473 )

081

Závazky z nájmu

(474 AÚ)

082

Dlhodobé prijaté preddavky

(475)

083

Dlhodobé nevyfakturované dodávky

(476)

084

Dlhodobé zmenky na úhradu

(478)

085

(373 AÚ + 479 AÚ )

086

Ostatné dlhodobé závazky

3. Krátkodobé závazky

r. 088 až r. 096

Závazky z obchodného styku
Závazky

(321 až 326) okrem 323

voči

Zúčtovan ie

zamestnancom
(331+ 333 )
so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňam i

' 336)
Daňové

závazky

(341 až 345)

Závazky z dovedu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a
rozpočtem územnej samosprávy
(346+348)
Závazky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
(367 )
Závazky voč i účastníkem združen í
(368)
Spojovací

účet

pri združení

Ostatné závazky

(396)

(379 + 373 AÚ+ 474 AÚ+ 479 AÚ )

4. Bankové výpomoci a

póžičky

Dlhodobé bankové úvery
Bežné bankové úvery
Prijaté krátkodobé

finančné

výpomoci

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
1. Výdavky budúcich období
Výnosy budúcich období

r. 098 až r. 100

092
093
094
095
096
097

(461AÚ )

098

( 231+ 232 + 461AÚ )

099

(241+ 249)

100

r. 102 ar. 103

101

(383)

102

(384)

VLASTNE ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101

6
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Výkaz ziskov a strát

(Úč

Číslo

NUJ 2-0 1)

I

účtu

Činnosť

Číslo

Náklady

riadku

Hlavná
nezdaňovaná

a

c

b

501

Spotreba materi álu

01

502

Spotreba energie

02

504

Pred aný tovar

03

1

Zdaňovaná

2

9798,57

Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

3

4

9798 ,57

2625 ,57

511

Opravy a udržiavanie

04

512

Cestovné

05

1812,95

513

Náklady na reprezentáciu

06

1521 ,76

1521 ,76

129,25

518

Ostatné služby

07

46165,43

46165,43

30932 ,42

521

Mzdové náklady

08

1200,00

1200,00

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné
524
lpoisten ie

09

393 ,60

393 ,60

525

Ostatné sociálne poistenie

10

527

Zákonné sociálne náklady

11

528

Ostatné sociálne náklady

12

531

Da ň

z motorových vozidiel

13

532

Da ň

z nehnutel'nosti

14

538

Ostatné dane a poplatky

15

549 ,90

549,90

541

Zmluvné pokuty a penále

16

542

Ostatné pokuty a penále

17

2477,23

2477 ,23

-2267 ,52

543

Odp ísan ie pohl'adávky

18

544

Úroky

19

545

Kurzové straty

20

845 ,54

845,54

55,61

546

Dary

21

547

Osobitné náklady

22

333267 ,04

333267 ,04

331317 ,55

548

Manká a škody

23

549

lné ostatné náklady

24

401 ,36

401 ,36

286 ,54

551

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a
dlhodobého hm otného majetku

25

3228,00

3228,00

828 ,00

552

Zostatková cena predaného dlhodobého
nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku

26

553

Pred ané cenné papiere

27

554

Predaný materiál

28

555

Náklady na krátkodobý

556

Tvorba fondov

30

557

Náklady na precenenie cenných papierov

31

558

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

32

finančný

majetek

Poskytnuté príspevky organ i začným
561
zložkám
Poskytnuté príspevky iným účtovným
562
liednotkám

29

33
34

563

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

35

565

Poskytnuté príspevky z pod ielu zaplatenej
dane

36

567

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

37

Účtová trieda S spolu

r. 01 až r. 37

-1198,49

38

564 ,80
197454,00

197454,00

9835,00
390,41

597302 ,43

597302 ,43

375312 ,09
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I Výkaz zjskov a strát (Úč
Číslo

NUJ 2-01 )

I
Číslo
riadku

Výnosy

účtu

Činnosf

Hlavná
nezdaňovaná

b

c

a
601

Tržby za vlastné výrobky

39

602

Tržby z predaja služieb

40

604

Tržby za predaný tovar

41

nedokončenej

výroby

1

Zdaňovaná

2

Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

3

4
1900,00

42

611

Zmena stavu zásob

612

Zmena stavu zásob polotovarov

43

613

Zmena stavu zásob výrobkov

44

614

Zmena stavu zásob zvierat

45

621

Aktivácia materiálu a tovaru

622

Aktivácia

623

Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku

48

624

Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

49

641

Zmluvné pokuty a penále

50

642

Ostatné pokuty a penále

51

643

Platby za odpísané pohl'adávky

52

644

Úroky

53

645

Kurzové zisky

54

411 ,13

411 ,13

646

Prijaté dary

55

520 ,01

520,01

647

Osobitné výnosy

56

900 ,00

900,00

76,00

648

Zákonné poplatky

57

649

lné ostatné výnosy
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku

58

0,01

0,01

139,58

651

vnútroorganizačných

46
služieb

finančného

652

Výnosy z dlhodobého

653

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov

654

majetku

47

O, 11

59
60
61
62

656

Tržby z predaja materiálu
Výnosy z krátkodobého finančného
maietku
Výnosy z použitia fondu

657

Výnosy z precenenia cenných papierov

65

658

Výnosy z nájmu majetku

66

661

Prijaté príspevky od

662

Prijaté príspevky od iných organizáci f

68

6060 ,00

6060 ,00

11 838,00

663

Prijaté príspevky od fyzických osob

69

5659 ,02

5659 ,02

18496,37

664

Prijaté

70

220,20

220 ,20

170,00

665

Príspevky z pod ielu zaplatenej dane

71

667

Prijaté príspevky z verejných zbierok

72

691

Dotácie

73

586854,58

586854,58

341415,48

74

600624,95

600624,95

374230,73

75

3322 ,52

3322 ,52

-1081,36

655

členské

organizačných

63
64

zložiek

príspevky

Účtová trieda 6 spolu

r. 39 až r. 73

Výsledok hospodárenia pred zdanením
r. 74 - r. 38
591 Daň z príj mov
595

Dodatečné

odvody dane z prij mov

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

67

195, 19

76

455 ,41

77
78

3322 ,52

3322 ,52

-1536,77
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Poznámky (Úč NUJ 3 - 01)
Čl. I

Všeobecné údaje
(1)

Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladaterom alebo
trvalý pobyt alebo sidlo, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.

zriaďovaterom účtovnej

jednotky, jej

Občianske združenie boto založené v zmysle zákona č. 8311990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov. Vzniklo na základe vole telovýchovných organizácií občanov so sluchovým
postihnutím správnou subjektivitou.

Dátum založenia: 25.7.2011
Registrácia: 25.11.2011 ·Ministerstvo vnútra SR,

č.

zápisu WS/1-0900190-37927-3

Deaflympijský výbor Slovenska pósobil pod póvodným názvom Slovenská federácia nepočujúcich
športovcov (SFNŠ) od dňa 9. júla 2011 v Trenčíne. SFNŠ bota premenovaná 9. mája 2015 na
DEAFL YMPIJSKÝ VÝBOR SLOVENSKA(DVS).
(2)

lnforrnácie o členech štatutámych orgánov, dozomých orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská
štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.

členov

a) prezident a štatutárny zástupca - PaedDr. Miloš Stefek
b) viceprezident - Rastislav Hrdlík
c) generálny sekretár a štatutárny zástupca - Mgr. Dušan
d) člen - Peter Birka
e) člen - Július Maťovčík
a) predseda - Mgr. Milena Krajčírová (do 19.6.2016)
b) člen - Peter Fraika (do 19.6.2016)
a) kontrolór - lnq. Lukáš Dědeček ((od 19.6.2016)

1. Výkonný výbor

2. Kontrolná komisia
3. Kontrolór
(3)

Opis

činnosti ,

Hlavnýmí ciefmi

na

účel

ktorej bola

účtovná

činnosti občianskeho

jednotka zriadená a opis druhu podnikaterskej

činnosti ,

ak ju

účtovná

Dědeček

jednotka vykonáva.

združenia sú:

- poslaním OVS je šíriť a popularizovat' základné princípy, ideály a myšlienky deaflympizmu a tak prispievať k
harmonickému rozvoju osób so sluchovým postihnutím a vzájomnému porozumeniu medzi národmi a k
prehlbovaniu mierového spolužitia,
- ciefom OVS je v záujme občanov so sluchovým postihnutím uplatňovať, zabezpečovať a ochraňovať skupinové
a individuálne potreby realizujúce právo občana na telesnú aktivitu a vytvárať optimálne materiálne podmienky
pre rozvoj športových súťaží a reprezentácie Slovenskej republiky v Medzinárodnom športe nepočujúcich.

Deaflympijský výbor Slovenska plní najma tieto úlohy:
- riadi, rozvíja, podporuje a chráni deaflympijské hnutie v Slovenskej republike,
- podporuje rozvoj deaflympijského športu v Slovenskej republike,
- riadi a organizačne zabezpečuje športovú reprezentáciu na Oeaflympiádach a na iných súťažiach
organizovaných Medzinárodným výborom športu nepočujúcich, Európskou organizáciou nepočujúcich
športovcov, národnými výbonni nepočujúcich iných krajín alebo medzinárodnými športovými organizáciami
zdravotne postihnutých ,
- zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam športov uznaných Medzinárodným výborom športu nepočujúcich.
(4)

Priemerný prepočitaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovně obdobie, za ktorě
sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len .bežně účtovně obdobie") a za bezprostredne predchádzajúce účtovně obdobie. Počet
dobrovornikov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovorníkov, ktori vykonávali dobrovornicku činnosť pre účtovnú jednotku
počas účtovněho obdobia.

Uvedené v prilohe tabu/'ka
(5)

1

lnforrnácia o organizáciách v zriaďovaterskej pOsobnosti

Občianske

(6)

č.

združenie nemá

náplň

účtovnej

jednotky.

pre túto položku.

Údaje podra odseku 4 a čl. Ill a IV sa uvádzajú v textovej podobe a taburkovej podobe.
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Čl. li

lnformácie o
(1)

lnforrnácia ,

či

je

účtovná

účtovných

zásadách a

účtovných

závierka zastavená za splnenia predpokladu, že

účtovná

metódach

jednotka bude nepretržite

pokračovať

vo svojej

činnosti.

Občianske

(2)

združenie bude aj naďalej nepretržite pokračovat' v svojej

Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedenlm dOvodu týchto zmien a vyčislenlm ich vplyvu na finančnú hodnotu
majetku, závazkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.

V roku 2017 k zmenám v
(3)

činnosti.

Sposob

oceňovania

účtovných

zásadách a metódach nedošlo.

jednotlivých položiek majetku a závazkov v

a) dlhodobý nehmotný majetek obstaraný kúpou -

v roku 2017

členenl

občianske

na

združenie nevykazovalo v

účtovníctve

žiaden

dlhodobý nehmotný majetok
v roku 2017 nenastala skutočnosť

b) dlhodobý nehmotný majetek obstaraný vlastnou činnosťou c) dlhodobý nehmotný majetek obstaraný iným sposobom d) dlhodobý hmotný majetek obstaraný kúpou -

obstarávacou cenou, ku

e) dlhodobý hmotný majetek obstaraný vlastnou činnosťou f) dlhodobý hmotný majetek obstaraný iným sposobom g) dlhodobý finančný majetek h) zásoby obstarané kúpou -

v roku 2017 nenastala skutočnosť

dňu uskutočnenia účtovného

pripadu

v roku 2017 nenastala skutočnosť

v roku 2017 nenastala

skutočnosť

menovitou hodnotou pri ich vzniku

m) časové rozlíšenie na strane aktiv -

menovitou hodnotou pri ich vzniku

n) závazky vrátane rezerv, dlhopisov, pOžičiek a úverov o) časové rozlišenie na strane pasiv -

menovitou hodnotou pri ich vzniku

menovitou hodnotou pri ich vzniku

v roku 2017 nenastala skutočnosť

r) majetek a závazky zabezpečené derivátmi -

v roku 2017 nenastala

skutočnosť

SpOsob 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 účtovných odpisov.

bicykel: doba odpisovania 4 roky,
(5)

prípadu

menovítou hodnotou pri ich vzniku

I) krátkodobý finančný majetek -

(4)

dňu uskutočnenia účtovného

v roku 2017 nenastala skutočnosť

obstarávacou cenou, ku

j) zásoby obstarané iným sposobom -

p) deriváty-

skutočnosť

v roku 2017 nenastala skutočnosť

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou -

k) pohradávky -

v roku 2017 nenastala

ročná

odpisová sadzba 25%, odpisová metóda: lineárne odpisovanie

Zásady pre zohradnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa,

či účtovná

jednotka

uplatňuje

opravné položky a rezervy.

Účtovná jednotka tvori opravnú položku na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladat:
že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho póvodnému oceneniu v účtovníctve.

Ako rezerva sa účtuje závlizok predstavujúci existujúcu povinnost' účtovnej jednotky, ktorý vznikal z
minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky, pričom
nie je známa presná výška závazku alebo jeho presné časové vymedzenie.
Čl. Ill

lnformácie, ktoré dopÍňajú a vysvetrujú údaje v súvahe
(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovně obdobie, a to
a) prehrad o dlhodobom majetku podra položiek tohto majetku v členenl podra položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom
ocenenl na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
b) prehrad oprávek a opravných položiek k dlhodobému majetku podra jednotlivých položiek tohto majetku v členeni podra položiek súvahy;
uvádza sa stav oprávek a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prirastky a úbytky počas
bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.
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c) prehrad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného

účtovného

obdobia a na konci bežného

Uvedené skutočnosti v zmysle bodu 1a), b), c) sú uvedené v taburke
(2)

Prehfad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené
právo s ním nakladať.

Skutočnosť v

(3)

právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má

účtovná

jednotka obmedzené

roku 2017 nenastala
roku 2017 nenastala

v roku 2017 nenastali

lnformácia o výške tvorby, zniženia a
zn iženia a zúčtovania .

Skutočnosti

(6)

2a3

Udaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovně obdobie a jeho umiestnenie v členeni podfa položiek súvahy a
o zmenách, které sa uskutečnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku.

Skutočnosti

(5)

obdobia .

Udaje o spOsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

Skutočnosť v

(4)

záložně

č.

účtovného

zúčtovania

opravných položiek k dlhodobému

finančnému

majetku a opis dOvodu ich tvorby,

v roku 2017 nenastali

Prehfad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou
hodnotou ku dňu , ku kterému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledek hospodárenia
účtovnej jednotky.

Údaje sú uvedené v tabuťke č. 6 ostatně skutočnosti v zmysle tabuliek č. 7 a 8 v roku 2017 nenastali
(7)

Prehfad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zniženie alebo
opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dOvod tvorby,
zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám.
zúčtovanie

Skutočnosti

(8)

v roku 2017 nenastali

Opis významných pohfadávok v nadvaznosti na položky súvahy a v
zdaňovanú činnosť a podnikatefskú činnosť.

členení

Stav k 1.1.2017
0,00

na pohfadávky za hlavnú

Prirastk

Úb tk

nezdaňovanú činnosť,

k 31.12.2017
0,00

(9}Prehfad opravných položiek k pohfadávkam, 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 dOvod tvorby,
zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohfadávkam.

Stav k 1.1.2017
0,00

o

Tvorba

Zníženie

k 31.12.2017
0,00

(1 O) Prehfad pohfadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

Údaje sú uvedené v tabuťke č. 11
(11) Prehl'ad významných položiek časového rozlišenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

Stav k 1.1.2017
381
381
381
381

o
o
o
o

- ubvtovanie 2018
- letenky 2018
- prenájom vozidiel
- členský príspevok 2017

Prírastky
1614,83
515,60
276,21
147,45

Úbytky

o
o
o
o

k 31 .12.2017
1614,83
515,60
276 ,21
147,45

(12)0pis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podfa položiek súvahy za bežné
obdobie, a to

účtovně

a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladatel'ov alebo z ri aďovate rov , prioritný majetek v neziskových
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa
uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
b) opis jednotlivých druhov fondov, které tvorí účtovná jednotka, stav na
a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.

zači atku

bežného

účtovného

obdobia, prírastky, úbytky, presuny

Údaje sú uvedené v tabuťke č. 12
(13) lnformácia o rozdelení

účtovného

zisku alebo vysporiadan i

účtovnej

straty vykázanej v minulých

účtovných

obdobiach.

Údaje sú uvedené v tabuťke č. 13
(1 4) Opis a výška cudzich zdrojov, a to
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a)údaje o jednotlivých druhoch rezerv, které tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich
tvorba , zniženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia,
pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy.

V roku 2017 bola vytvorená rezerva na audit.
Údaje sů uvedené v tabul'ke č. 14
b) údaje o významných položkách na účtech 325 - Ostatně závazky a 379 - lné závazky; uvádza sa
a konečný zostatok podra jednotlivých druhov závi!zkov,

začiatočný

stav, prírastky, úbytky

Stav k 1.1.2017

Prírastky

Úbytky

k 31.12.2017

40

340.299, 11

248.991 , 11

91 ,348,86

prehrad o významných položkách iných závazkov

Zostatok závazkov k 31 .12.2017 tvoría hlavne nevyplatené odmeny pre športovcov za dosiahnuté výsledky na LD, závazoky
l.C.S.D-poplatky, závazky voči športovcom za prípravu.

voči

c) prehl'ad o výške závi!zkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,
d) prehrad o výške závi!zkov podra zostatkovej doby splatnosti v

členeni

podl'a položiek súvahy

1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako

pi!ť

rokov,O

Údaje sů uvedené v tabu/'ke č. 15
e) prehl'ad o závi!zkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa
a zostatok na konci účtovného obdobia,

zači atočný

stav, tvorba a

čerpanie

sociálneho fondu

počas účtovného

obdobia

Údaje sů uvedené v tabu/'ke č. 16
f) prehl'ad o bankových úveroch, pOžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej bolí poskytnuté, druhu, hodnoty
v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dřlu , ku kterému sa zastavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia ,

Údaje sů uvedené v tabul'ke č. 17.
g) prehl'ad o významných položkách

časového

rozlíšenia výdavkov budúcich období.

(15) Prehl'ad o významných položkách výnosov budúcich období v

členen i

najmi! na

a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,
c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
d) zostatok nepoužitej

častí

podielu zaplatenej dane,

e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.

Údaje sů uvedené v tabul'ke č. 18
(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to
a) celková suma dohodnutých platieb ku

dňu ,

ku kterému sa zastavuje

účtovná

závierka, v

členení

na istinu a finančný náklad,

b) suma istiny a finančného nákladu podl'a doby splatnosti
1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako

pi!ť

rokov.

Údaje sů uvedené v tabul'ke č. 19- skutočnosti v roku 2017 nenastali
Čl. IV

lnformácie, ktoré dopÍňajú a vysvetl'ujú údaje vo výkaze ziskov a strát
(1)

Prehfad tržieb za vlastně výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyč ís len ím hodnoty tržieb podl'a jednotlivých hlavných druhov
výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikatefskej činnosti účtovnej jednotky.

V roku 2017 vykázalo

občianske

združenie tržby

z predaja služieb v hodnote 900 €. Tržby nie

sů

z podnikatel'skej činnosti. (refundácia cestovných nákladov na Letnů def/ympiádu)
(2)

Opis a vyč i s l enie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných
výnosov.

Strana 10

Hodnota v priebehu účtovného obdobia
900,00
0,01

Prehfad osobitných výnosov
Osobitné výnosy
lné ostatné výnosy
(3)

Prehrad dotácií a grantov, ktoré

účtovná

jednotka prijala v priebehu bežného

Prehfad dotácií a grantov, ktoré účtovná
jednotka
prijala
v priebehu
bežného
účtovného obdobia.

Hodnota v

účtovného

obdobia.

riebehu účtovného obdobia
579.504,00
6.225,00
5.494,02

o
(4)

Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov,
hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu , ku kterému sa zastavuje účtovná závierka.

p ri čom

osobitne sa uvádza

Kreditné úroky neboli vykázané.
Celková suma kurzových ziskov ako aj ich hodnota ku
v čiastke 411, 13 EUR.
(5)

dňu,

ku ktorému sa zastavuje

Opis a vyč islen i e hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na
nákladov.

ostatně

účtovná

závierka, bota

služby, osobitných nákladov a iných ostatných

Položka nákladov
Hodnota v priebehu účtovného obdobia
Spotreba materiálu
9.798,57
Qpravv a udržiavanie
o
Náklady na reprezentáciu
1.521,76
Ostatné služby
46.165,43
Mzdové a sociálne náklady
1.593,60
Ostatné dane a poplatky
549,90
2477,23
Ostatné pokuty a penále
Osobitné náklady
333267,04
lné ostatné náklady
401,36
Odpisy
3228
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
o
Poskvtnuté príspevky iným účtovným jednotkám
o
Poskvtnuté príspevky fyzickým osobám
197454
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenei dane
o
..
Osob1tné náklady - opis: pname náklady na prípravu špotrovca (napr. oblečeme , športové náčm1e , regenerácia
a fyzioterapia , rehabililtácie , doplnková výživa a vitamíny, a iné ... )
Ostatné služby - opis: administrativa, dátové a komunikačné služby, internet, softvérové služby, poštové služby,
právne služby, prenájom kancelárie, účtovné poradenstvo.
(6)

Prehfad o

účele

a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné

účtovně

obdobie.

Údaje sú uvedené v tabul'ke č. 20
(7)

Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát,
hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu , ku kterému sa zastavuje účtovná závierka.

Položka nákladov

Hodnota v priebehu

účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia
obdobie v členeni na náklady za

a) overenie
b)

účtovnej

u i sťovaci e

osobitne sa uvádza

obdobia

845,54
115,21

Kurzové straty
Kurzové straty k 31 .12.
(8)V

účtovného

pričom

účtovnej

závierky auditorem , sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za

účtovně

závierky,

auditorské služby s výnimkou overenia

účtovnej

závierky,

c) súvisiace auditorské služby,
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d)

d a ňové

poradenstvo,

e)

os tatně

neaudítorské služby.

Údaje sú uvedené v tabu/'ke č. 21
Čl.

v

Opis údajov na podsúvahových

účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohradávky a prípadné
Skutočnosti

ďalšie

položky.

v roku 2017 nenastali
Čl . VI
Ďalši e informácie

(1)

Opis a hodnota iných aktiv, kterými sa rozumie možný majetek, ktorý vznikal v dOsledku minulých udalostí a kterého existencia alebo
vlastn ictvo závisf od toho, či nastane afebo nenastane jedna afebo viac neistých udalostí v budúcnosti, kterých vznik nezávis! od
účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmfúv, poistných zmfúv, koncesionárskych zmfúv,
f i cenčných zmfúv, práva z investovania prostriedkov zfskaných osloboden fm od dane z príjmov.

Skutočnosti

(2)

v roku 2017 nenastali

Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí , z poskytnutých záruk, zo všeobecne závazných právnych
predpisov, z ručenia podra jednotlivých druhov ručen i a ; takýmito inými pas fvami sú:

a) možná povi nnosť, která vznikla ako dOsfedok minufej udalosti a ktorej existencia závis! od toho , či nastane afebo nenastane jedna afebo viac
neistých udalostl v budúcnosti , kterých vznik nezávis! od účtovnej jednotky, alebo
b) povinnosť, která vznikla ako dOsledok minufej udafosti, ale která sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto
povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, afebo výška tejto povinnosti sa nedá sporahlivo ocen iť.
Skutočnosti

(3)

v roku 2017 nenastali

Opis významných položiek ostatných finančných povinností, které sa nesledujú v účtovn fctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej
položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa lýka spriaznených osob, a to

a)

povinnosť

z devízových termínovaných obchodov a iných

b)

povinnosť

z

opčných

finančných

derivátov,

obchodov,

c) zákonná povi nnosť alebo zmluvná povi nnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávaterských alebo odberaterských zmlúv,
d)

povinnosť

z leasingových, nájemných, servisných, poistných , konces ionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmfúv,

e) iné povinnosti.
Občianske

v

združenie nemá významn é

finančné

povinnosti, ktoré by neboli uvedené v súvahe resp.

účtovníctve

(4)

Prehrad nehnuterných kultúmych pamiatok, které sú v správe alebo vo vlastn ictve

Občianske

(5)

účtovnej

jednotky.

združenie nevlastní kultúrne pamiatky

lnformácie o významných skutočnosti ach , které nastali medzi dňom , ku kterému sa zastavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia.

Od dátumu, ku ktorému sa zastavuje
osobitného významu.

účtovná

závierka, do

dňa

j ej zostavenia nenastali žiadne udalosti

Tabul'ka č . 1
Tabul'ka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovol'níkov
Bežné

Priemerný prepoč ítaný počet zamestnancov
z toho

počet

ú čtovné

obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce ú čtovné
obdobie

1

vedúcich zamestnancov

Počet

dobrovol'níkov vyslaných

účtovnou

Počet

dobrovol'níkov, ktorí vykonávali dobrovol'nícku

jednotkou

o

o
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činnost'

pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia
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Taburka č . 2
Tabul'ka k čl. Ill ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Tabufka

č.

1
Nehmotné výsledky
z vývojovej a obdobnej
činnosti

Sottvér

Ocenitel'né
práva

Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok

Obstaranie dlhodobého
nehmotného majetku

Poskytnuté preddavky
na dlhodobý nehmotný
majetok

Spolu

Prvotné ocenenie - stav na začiatku
bežného účtovného obdobia
prírastky
úbytky
presuny
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
Oprávky - stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
Opravné položky - stav na zač iatku
bežného účtovného obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na zač iatku bežného účtovného
obdobia
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
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Taburka č . 3
Taburka k čl. Ill ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Taburka č. 2

Pozemky

Prvotné ocenenie - stav na
bežného účtovného
obdobia
prírastky
úbytky
presuny
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Oprávky - stav na začiatku
bežného účtovného obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Opravné položky - stav na
začiatku bežného účtovného
obdob ia
prírastky
úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
začiatku

Umelecké
diela
a zbierky

Stavby

Samostatné
hnutel'né veci
a súbory
hnutefných
vecí

Dopravné
prostriedky

Peslovatel'ské
celky
trvalých
porastov

Základné
stádo
a ťažné
zvieratá

Drobný
a ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
hmotného
majetku

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
hmotný
majetok

Spolu

17 067

17 067

17 067

17 067

5 290
3 228

5.290
3.228
8.518

8.518

11 777

11 777

8 549

8 549
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Tabul'ka č. 4
Tabul'ka k čl . Ill ods. 4 a 5 o štruktúre a o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku
Podielové cenné
papiere a podiely
v ovládanej obchodnej
spoločnosti

Podielové cenné
papiere a podiely
v obchodnej
spoločnosti

s podstatným
vplyvom

Dlhové cenné
papiere držané do
splatnosti

Póžičky

podnikom
v skupine a
ostatné póžičky

Ostatný
dlhodobý

Obstaranie
dlhodobého

finančný

finančného

majetok

majetku

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý

Spolu

finančný

majetok

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
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Taburka č. 5
Tabul'ka k čl. Ill ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku
Účtovná hodnota ku koncu

Hodnota vlastného imania ku koncu
Podiel na základnom
imaní (v%)

Názov
spoločnosti

Podiel účtovnej jednotky
na hlasovacích právach
(v%)

bežného
účtovného

obdobia

bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

bežného účtovného
obdobia

bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Tabul'ka č. 6
Tabul'ka k čl. Ill ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok
Pokladnica
Ceniny
Bežné bankové

účty

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
Peniaze na ceste
Spolu

Stav na konci bežného účtovného
obdobia

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia

466,29

3,62

o

o

102 458,33

52,90

o
o

o
o

102 924,62

56,54
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Taburka č . 7
Tabul'ka k čl. Ill ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku
Tabul'ka č. 1
Krátkodobý finančný majetok

Stav na začiatku bežného
obdobia

Majetkové cenné papiere na
obchodovanie

účtovného

o

Prírastky

Úbytky

Stav na konci bežného účtovného
obdobia

o

o

o

Dlhové cenné papiere na
obchodovanie
Dlhové cenné papiere so
splatnosfou do jedného roka
držané do splatnosti
Ostatné realizovatel'né cenné
papiere
Obstarávanie krátkodobého
majetku

finančného

finančný

Krátkodobý
spolu

majetok

Tabul'ka č . 8
Taburka

č.

2

Krátkodobý

finančný

majetok

Zvýšenie/ zníženie hodnoty
(+/-)

Vplyv ocenenía na výsledok hospodárenla bežného
účtovného obdobia

Vplyv ocenenla na vlastné imanie

Majetkové cenné papiere na obchodovanie
Dlhové cenné papiere na obchodovanie
Ostatné realizovatel'né cenné papiere
Krátkodobý finančný majetok spolu
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Tabul'ka č. 9

Tabul'ka k čl. Ill ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám
Druh zásob

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Tvorba opravnej položky
(zvýšenie)

Zníženie opravnej
položky

Zúčtovanie

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Zníženie opravnej
položky

Zúčtovanie

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

opravnej
položky

Materiál
Nedokončená výroba
a polotovary vlastnej výroby

Výrobky
Zvieratá
Tovar
Poskytnutý preddavok
na zásoby
Zásoby spolu
Tabul'ka č. 10

Tabul'ka k čl. Ill ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohl'adávkam
Druh pohl'adávok

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Pohl'adávky
z obchodného styku
Ostatné pohl'adávky
Pohl'adávky voči
účastníkem združení
lné pohl'adávky

o

Pohl'adávky spolu

o

Tvorba opravnej položky
(zvýšenie)

opravnej
položky

o

o

o

Tabul'ka č. 11

Tabufka k čl. Ill ods. 10 o pohl'adávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
Stav na konci

Pohl'adávky do lehoty splatnosti
Pohl'adávky po lehote splatnosti

Pohl'adávky spolu

bežného účtovného obdobia

bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

o
o
o

o
o
o
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Tabul'ka č . 12

Tabul'ka k čl. Ill ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Prírastky
(+)

Ubytky
(·)

Presuny
(+, ·)

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

lmanie a fondy
Základné imanie

2 980,37

2 980,37

z toho:
nadačné

imanie v nadácii

vklady zakladatel'ov
prioritný majetok
Fondy tvorené podl'a
osobitného predpisu
Fond reprodukcie
Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku a
závazkov
Oceňovacie rozdiely
z precenenia kapitálových
účastín

Fondy zo zisku
Rezervný fond
Fondy tverené zo zisku
Ostatné fondy
Nevysporiadaný výsledek
hospodárenia minulých rokov
Výsledek hespedárenia za
účtovné obdobie

Spolu

-4 974,43

-1536,77

-6 511 ,20

·1 536,77

3 322,52

·1 536,77

3 322,52

·1 994,06

-6 511,20

4 974,43

·3 530,83
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Tabul'ka č . 13

Tabufka k čl. Ill ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce

účtovné

obdobie

Účtovný zisk

Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do základného imania
Prídel do fondu tvoreného podl'a 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
lné
Účtovná strata

1.536,77

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

1.536,77

lné
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Tabul'ka č . 14
Tabufka k čl. Ill ods. 14 písm. a) o tvorbe a použití rezerv
Druh rezervy

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Tvorba rezerv

Použitie rezerv

2100
2.100

1 320
1.320

2.100
2.100

1 320
1.320

2.100

1.320

2.100

1.320

Rezerva na mzdy, dovolenku,
a sociálne poistenie
Rezerva na účtovnú závierku
Rezerva na audit
Zákonné rezervy spolu
Jednotlivé druhy krátkodobých
ostatných rezerv
Jednotlivé druhy dlhodobých
ostatných rezerv
Ostatné rezervy spolu

Zrušenie alebo
zníženie rezerv

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

zdravotně

Rezervy spolu

Predpokladaný rok použitia rezerv: r. 2018
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Taburka č . 15
Tabul'ka k čl. Ill ods. 14 písm. c) ad) o závazkoch
Stav na konci
Druh závazkov

bežného účtovného obdobia

bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

83,37

o

Závazky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou
splatnosti do jedného roka

7 667,09

1 916,93

Krátkodobé závazky spolu

7 750,46

1 916,93

7750,46

1 916,93

Závazky po lehote splatnosti

Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do
piatich rokov vrátane
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako pat'
rokov
Dlhodobé závazky spolu
Krátkodobé a dlhodobé závazky spolu
Tabul'ka č . 16
Tabufka k čl. Ill ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu
Sociálny fond

Bežné

Stav k prvému dňu účtovného obdobia

účtovné

obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

o

o

o

o

Tvorba na ťarchu nákladov
Tvorba zo zisku
Čerpani e

Stav k poslednému dňu

účtovného

obdobia
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Tabul'ka č. 17
Tabul'ka k čl. Ill ods. 14 písm. f) o bankových úveroch,
Druh cudzieho
zdroja

Mena

póžičkách

Výška úroku v %

a návratných finančných výpomociach

Splatnost'

Forma zabezpečenia

Suma istiny na konci
bežného účtovného obdobia

Suma istiny na konci
bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

Krátkodobý
bankový úver
Póžička

Návratná finančná
výpomoc
Dlhodobý bankový
úver
Spolu
Tabul'ka č . 18
.
bUd'UCIC
. h obd 01
b'
Tabul'ka k c.
·1 Ill ods. 15 o vyznamn .ch po Ioz.k.ac h vynosov
Stav na konci bezprostredne
Položky výnosov budúcich
predchádzajúceho účtovného obdobia
období z dóvodu

Prírastky

Úbytky

Stav na konci bežného účtovného
obdobia

bezodplatne nadobudnutého
dlhodobého majetku
dlhodobého majetku obstaraného
z dotácie

10.558,34

2 580,58

7.707,76

dlhodobého majetku obstaraného
z finančného daru

293,70

75,02

218,68

dotácie zo štátneho rozpočtu alebo
z prostriedkov Európskej únie
dotácie z rozpočtu obce alebo z
rozpočtu vyššieho územného celku
grantu
podielu zaplatenej dane
dlhodobého majetku obstaraného
z podielu zaplatenej dane
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Tabul'ka č . 19
Tabufka k čl. Ill ods. 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu
Závazok

náklad

Stav na konci bežného
obdobia

účtovného

Použitá suma z bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia

Použitá suma bežného
obdobia

účtovného

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia

lsti na

Finančný

Celková suma dohodnutých platieb
do jedného roka vrátane
od jedného roka do piatich rokov vrátane
viac ako pat' rokov
Tabul'ka č . 20
Tabufka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane
Účel použitia podielu zaplatenej dane

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného

účtovného

obdobia

Tabul'ka č. 21
Tabul'ka k čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom
Jednotlivé druhy nákladov za
overenie

účtovnej

uisťovacie

závierky

účtovnej

o

závierky
Suma
2 520

audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky

súvisiace audítorské služby
daňové

3 121,65

420

poradenstvo

ostatné neaudítorské služby
Spolu

2940
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Bratislava , 15 . júna 2018

Odovzdávajúci :

Preberajúci:

r. Dušan Dědeček
generálny sekretár

dvoch

združenia
1 . 1. 2017

-

DEAFLYMPIJSKÝ VÝBOR SLOVENSKA, Blumentálska 24, 811 07 Bratislava

ProVera Consult, s.r.o.
Rusovská cesta 20
851 O1 Bratislava
Bratislava, 15.6.2018

VEC
Vyhlásenie manažmentu občianskeho združenia DEAFLYMPIJSKÝ VÝBOR SLOVENSKA
k overovanej účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2017

Uvedomujeme si, že ste viazaní zákonom č. 423/2015 Z.z. o štatutámom audite a o zmene a
doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a Medzinárodnými
audítorskými štandardmi, v súvislosti s auditom účtovnej závierky DEAFLYMPIJSKÉHO VÝBORU
SLOVENSKA (ďalej len občianske združenie) zostavenej podl'a predpisov platných v Slovenskej
republike (štatutáma účtovná závierka) k 31. decembru 2017.
lnformácie, ktoré sme Vám poskytli v štatutámej účtovnej závierke a v prílohách k účtovnej
závierke, zobrazujú veme a pravdivo skutočný stav aktív a pasív, výsledky hospodárenia, ako aj
finančnú situáciu a príjmy občianskeho združenia.
Účtovné záznamy sú úplné, preukazné a správne.

Sme si vedomí, že nesieme zodpovednosť za nestrannú a pravdivú prezentáciu
situácie a výsledkov činnosti v štatutámej účtovnej závierke.

finančnej

Uvedomujeme si, že Váš audit bol vykonaný v súlade so zákonom č . 423/2015 Z.z. o štatutámom
audite a o zmene a doplnení zákona č . 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
a v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. V dósledku toho ste v rámci auditu uplatnili
testovanie účtovných záznamov a tie audítorské postupy, ktoré ste považovali za nevyhnutné na
získanie názoru o štatutámej účtovnej závierke. Takisto si uvedomujeme, že takáto previerka nemusí
nevyhnutne odhalit' všetky nezrovnalosti, pokial' nejaké existujú .
V súvislosti s Vašim štatutámym auditom účtovných výkazov občianskeho združenia
DEAFLYMPIJSKÝ VÝBOR SLOVENSKA za rok 2017 potvrdzujeme na základe svojich najlepších
vedomostí nasledovné skutočnosti súvisiace s overovaním :
1.

Uvedomujeme si, že nesieme zodpovednosť za vedenie a fungovanie systému účtovníctva
a vnútomého kontrolného systému, ktorých ciel'om je predchádzať podvodom a chybám
a identifikovat' ich .

2.

Sme presvedčení , že vplyv neopravených chýb v štatutámej účtovnej závierke, ktoré ste
zhromaždili počas auditu, je vo vzťahu k štatutámej účtovnej závierke ako celku bezvýznamný a to
individuálne aj spolu .

3.

Nie sme si vedomí žiadnych významných skutočností , ktoré by mohli súvisieť s podvodmi alebo
podozreniami o podvode a ktoré by mohli mať vplyv na štatutámu účtovnú závierku .

4.

Oboznámili sme Vás s výsledkami svojho posúdenia rizika, že štatutáma účtovná závierka by
mohla v dósledku uvedených skutočností obsahovat' významné nedostatky.

5.

Dali sme Vám k dispozícii všetky účtovné záznamy a súvisiace údaje, zmluvy,
a dóverné informácie, ktoré ste požadovali s ciel'om vykonať audit.

6.

Nemáme žiadne plány ani zámery, ktoré by mohli podstatne
klasifikovanie aktiv a pasív v účtovných výkazoch .

7.

Nevyskytli sa žiadne nezrovnalosti vzťahujúce sa na vedenie občianskeho združenia alebo
zamestnancov, ktorí majú významnú úlohu v systéme vnútornej kontroly alebo ktorí by mohli mať
podstatný vplyv na štatutárnu účtovnú závierku .
Neexistujú žiadne správy nadriadených orgánov, týkajúce sa nesúladu alebo nezrovnalosti
v postupoch finančného výkazníctva, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na štatutárnu účtovnú
závierku .
Neexistujú žiadne dohody s finančnými inštitúciami ani inými stranami, ktoré by mohli mať
podstatný vplyv na štatutárnu účtovnú závierku.

8.

9.

ovplyvniť

rozpočty ,

plány

zostávajúcu hodnotu alebo

10. Neboli zistené žiadne porušenia zákonov ani možné porušenia zákonov a nariadení, ktorých dopad
by sa mal brať do úvahy na vykázanie v štatutárnej účtovnej závierke.
11. Voči občianskemu združeniu sa v súčasnosti nevedú žiadne významné súdne spory.
12. Neexistujú žiadne nezaznamenané ani nevykázané významné pasíva alebo možné zisky a straty.
13. Neexistujú žiadne závažné transakcie, ktoré by neboli patrične zaznamenané v štatutárnej účtovnej
závierke.
14. Ocenenie majetku zoh fadňuje všetky potenciálne riziká, straty a zhoršenia.
združenie koná v súlade so všetkými aspektmi kontraktov a dohod, ktoré by mohli mať
podstatný vplyv na štatutárnu účtovnú závierku v prípade, že by tak nekonala.
16. Po dátume súvahy sa nevyskytli žiadne udalosti, ktoré by vyžadovali úpravy štatutárnej účtovne
závierky.
15.

Občianske

17. Predložili sme Vám údaje o všetkých závažných transakciách, zostatkoch a operáciách so
spriaznenými osobami.
18. Podl'a nášho najlepšieho vedomia a svedomia sme spracovali úplný a presný výpočet priznania
k dani z príjmu .
19. Nie sme si vedomí žiadnych daňových rizik.
20. Z hl'adiska daňových záležitostí potvrdzujeme na základe svojich najlepších vedomostí tieto
skutočnosti :

- Dali sme Vám k dispozícii všetky informácie týkajúce sa daňových povinností.
- Počas roka bolí odvedené všetky splatné dane a poplatky.
- Neexistujú žiadne správy daňových úradov týkajúce sa nesúladu alebo nedostatkov z hl'adiska
daňových priznaní.
- Neexistujú žiadne dohody ani nariadenia daňových úradov okrem tých, o ktorých sme Vás
informovali.
- Nedošlo k žiadnemu porušeniu daňových zákonov.
- Neboli vykonané žiadne daňové kontroly ani podobné prešetrenia okrem tých, o ktorých sme
Vás informovali.
S pozdravem

