
IČO 01941803 /SIDPoznámky (Úč NUJ 3-01)

Čl. I Všeobecné údaje

Čl. I (1) (3) (5) Základné údaje

Čl. I (5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

a) je rozvoj, šírenie a propagácia tenisu pre všetky vekové kategórie v jeho tradičných  a športových formách na území SR.
b) Stará o  jednotlivcov, s cieľom úspešnej reprezentácie SR , organizuje a zabezpečuje ich účasť na medzinárodných súťažiach a podujatiach

Čl. I (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia
účtovnej jednotky

Prezident _ Ing. Pavel Ižarik

Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

24.04.1990

Čl. I (3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov
účtovnej jednotky

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov,
dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Druh orgánu spoločnostiNázov orgánu (meno a priezvisko...)

Zástupca športovcov - Dávid Sajko

Predseda vrcholového športu SATKD - Mgr. Mário Švec

Predseda trénersko - metodickej komisie SATKD - Mgr. Nora Angyalová

Predseda rozhodcovskej komisie SATKD - Ján Kopčík

Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Áno

Nie

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Čl. II (2) Zmeny účtovných zásad a metód

Čl. II (2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného
imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky

Hodnota vplyvu na príslušnú
položku súvahy

Dôvod zmenyDruh zmeny zásady alebo metódy

Čl. IV Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát
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Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar

Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar - opis, hodnota hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti, podnikateľskej činnosti

Hodnota POHodnota BODruh výrobku, služby, podnikateľskej činnostiOpis tržby

1 685prenájom zariadení

Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy

Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy

Hodnota POHodnota BOPoložka výnosov

1 7222 % z daní

3 843refundácia nákladov

400Tatra banka a.s.

1 500Pokuta

20 240Príspevky členov

1 292 901Svetová fererácia taekwonda

Čl. IV (3) Dotácie a granty

Čl. IV (3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré boli prijaté v priebehu účtovného roka

Výška dotácie alebo grantuOpis dotácie alebo grantu

3 233Slovenská asocácia univerzitného športu

9 698Národné športové centrum

129 567Dotácia MVSR

Čl. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorom

Čl. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorom

HodnotaJednotlivé druhy nákladov za

Spolu

ostatné neaudítorské služby

daňové poradenstvo

uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky

overenie účtovnej závierky

Čl. V Opis údajov na podsúvahových účtoch

Čl. V  Opis údajov na podsúvahových účtoch

HodnotaOpis položky na podsúvahovom účte

Iné

Odpísané pohľadávky

Majetok prijatý do úschovy

Významné položky prenajatého majetku

Miesto pre ďalšie záznamy

Miesto pre ďalšie záznamy

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí.  © KROS a.s., www.kros.sk/omega
Strana: 2


