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Čl. I Všeobecné údaje

Čl. I (1) (3) (5) Základné údaje

Slovenská gymnastická federácia zastrešuje všetky kluby na Slovensku, ktoré vykonávajú gymnastické športy

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

Riadenie a organizácia gymnastických športov v Slovenskej republike

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

Mgr. Ján Novák

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

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

15.09.1990

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

Názov orgánu (meno a priezvisko...) Druh orgánu spoločnosti

Novák Ján Mgr. prezident

Gallo Ivan predseda KK

Šišková Monika generálna sekretárka

Čl. I (4) Priemerný počet zamestnancov, počet dobrovoľníkov

Čl. I (4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného
účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne

predchádzajúce účtovné
obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 22 20

- z toho počet vedúcich zamestnancov 1 1

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia 89 62

Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Konštatujeme, že pandemická situácia COVID-19 neovplyvnila nepretržité pokračovanie občianskeho združenia.

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

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

Nie

Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Popis položky Ocenenie majetku a záväzkov Poznámka k oceneniu

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou obstarávacia cena

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Dlhodobý finančný majetok

Zásoby obstarané kúpou obstarávacia cena

Zásoby obstarané vlastnou činnosťou

Zásoby obstarané iným spôsobom

Pohľadávky menovitou hodnotou pri ich vzniku

Krátkodobý finančný majetok

Časové rozlíšenie na strane aktív
vo výške potrebnej na dodržanie vecnej a
časovej súvislosti

Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov menovitou hodnotou pri ich vzniku

Časové rozlíšenie na strane pasív
vo výške potrebnej na dodržanie vecnej a
časovej súvislosti

Aktivácia dobrovoľníckej práce
na základe § 120 Zákonníka práce a
internej smernice

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslovaní
daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia
zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.

odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas
predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre
účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

Dlhodobý hmotný majetok:

Dlhodobý hmotný majetok:

Dlhodobý nehmotný majetok:

Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami:

Dlhodobý majetok s obstarávacou cenou nižšou ako 1.700,- EUR je účtovaný priamo do nákladov na účet 501.
Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého  hmotného majetku

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
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Druh majetku Doba odpisovania Sadzba odpisov Odpisová metóda

Bradlá pre ženy 6 16,66% rovnomerná

Kôň na šírku 6 16,66% rovnomerná

Kruhy pre mužov 6 16,66% rovnomerná

Gymnastická podlaha pre ženy 6 16,66% rovnomerná

Gymnastická podlaha 14 x 14 m 2015 6 16,66% rovnomerná

Gymnastická podlaha 14 x 14 m 2016 6 16,66% rovnomerná

Gymnastický koberec 14x14 6 16,66% rovnomerná

Gymnastický koberec Pastorelli 6 16,66% rovnomerná

Notebook DELL 4 25% rovnomerná

Tamblingová dráha "MOSCOW" 6 16,66% rovnomerná

Kôň na šírku 6 16,66% rovnomerná

Preskokový stôl "ErgoJetRio" 6 16,66% rovnomerná

Žinenkový pás TRIFLEX 6 16,66% rovnomerná

Kladina Soft Touch" 6 16,66% rovnomerná

Trampolínová dráha "Stationar" 18x2x0,72 6 16,66% rovnomerná

Medicínsky prístroj BEMER Pro Set 6 16,66% rovnomerná

Medicínsky prístroj Game ReadyPro 2.1 s príslušenstvom 6 16,66% rovnomerná

Tréningový koberec na MG 14 x 14 m 6 16,66% rovnomerná

Preskokový stôl "ErgoJetRio" 6 16,66% rovnomerná

Bradlá "BERN EXCLUSIVE" 6 16,66% rovnomerná

RG-Carpet "Beijing" koberec MG 6 16,66% rovnomerná

Bradlá ŠGŽ 6 16,66% rovnomerná

Bradlá ŠGM 6 16,66% rovnomerná

Bradlá ŠGM 6 16,66% rovnomerná

Nastavitelná hrazda 6 16,66% rovnomerná

Veľká dopadová plocha 350x200x65 cm 6 16,66% rovnomerná

Trampolína Grand Master 45 mm, pár stojanov 6 16,66% rovnomerná

Automat na kávu FORMA SAE/2-380 V black+ mlynček 6 16,66% rovnomerná

Parkour dráha-Airfloor-Sada nafukovacích dielov 6 16,66% rovnomerná

D+M teleskopická tribúna 4 - radová 6 16,66% rovnomerná

Os. automobil Škoda Superb 4 25% rovnomerná

Čl. III Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom majetku

Čl. III (1) a) až c) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

a) až c) Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek a prehľad zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku
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Dlhodobý hmotný majetok

 Riadok súvahy:

Pozemky

 010

Umelecké
diela a
zbierky

 011

Stavby

 012

Samostatné
hnuteľné

veci a súbory
hnuteľných

vecí

 013

Dopravné
prostriedky

 014

Pestovateľsk
é celky
trvalých
porastov

 015

Základné
stádo a ťažné

zvieratá

 016

Drobný a
ostatný

dlhodobý
hmotný
majetok

 017,018

Obstaranie
dlhodobého
hmotného
majetku

 019

Poskytnuté
preddavky na

dlhodobý
hmotný
majetok

 020

Spolu

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

336 818 12 979 349 797

Prírastky 25 996 28 890 33 482 88 368

Úbytky

Presuny

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

362 814 41 869 33 482 438 165

Oprávky

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

187 205 12 979 200 184

Prírastky 36 816 602 37 418

Úbytky

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

224 021 13 581 237 602

Opravné položky

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Zostatková hodnota

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

149 613 149 613

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

138 793 28 288 33 482 200 563

Čl. III (3) Informácie o spôsobe a výške poistenia dlhodobého majetku

Čl. III (3) Informácie o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Dlhodobý majetok Spôsob poistenia Hodnota BO Hodnota PO

dopravné prostriedky povinné zmluvné poistenie v obstarávacej cene 786 143

Čl. III (4) (5) Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Čl. III (4) (5) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku

Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek a prehľad zostatkových cien dlhodobého finančného majetku - bežné obdobie

Čl. III (4) (5) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku
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Dlhodobý finančný majetok

Riadok súvahy:

Podielové cenné
papiere a podiely

v ovládanej
obchodnej

spoločnosti

 022

Podielové cenné
papiere a podiely

v obchodnej
spoločnosti s
podstatným

vplyvom

 023

Dlhové cenné
papiere držané
do splatnosti

 024

Pôžičky
podnikom v
skupine a

ostatné pôžičky

  025

Ostatný
dlhodobý

finančný majetok

 026

Obstaranie
dlhodobého
finančného

majetku

 027

Poskytnuté
preddavky na

dlhodobý
finančný majetok

 028

Spolu

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia

5 500 5 500

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci bežného účtovného obdobia 5 500 5 500

Opravné položky *

Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci bežného účtovného obdobia 5 500 5 500

Zostatková hodnota

Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia

5 500 5 500

Stav na konci bežného účtovného obdobia 5 500 5 500

Čl. III (4) Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Čl. III (4) Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Názov spoločnosti
Podiel na základnom

imaní
 (v %)

Podiel účtovnej
jednotky na

hlasovacích právach
 (v %)

Hodnota vlastného
imania ku koncu BO

Hodnota vlastného
imania ku koncu PO

Účtovná hodnota ku
koncu BO

Účtovná hodnota ku
koncu PO

SGF spol. s r.o. 100,00 100,00 -16 809 4 418 5 500 5 500

Čl. III (8) Významné položky pohľadávok

Čl. III (8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú
činnosť

Opis pohľadávky Riadok súvahy Hlavná nezdaňovaná činnosť
Zdaňovaná činnosť a podnikateľská

činnosť

Dlhodobé pohľadávky 037 7 000

Pohľadávky z obchodného styku 038

Ostatné pohľadávky 039

Pohľadávky voči účastníkom združení 040

Iné pohľadávky 041 7 000

Krátkodobé pohľadávky 042 14 321

Pohľadávky z obchodného styku - preddavky na nákup DHM 043 555

Ostatné pohľadávky 044 1 991

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 045

Daňové pohľadávky 046

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a
rozpočtom územnej samosprávy

047

Pohľadávky voči účastníkom združení 048

Spojovací účet pri združení 049

Iné pohľadávky - pôžičky SGF spol. s r.o. na vykrytie nákladov 050 11 775

Čl. III (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Čl. III (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
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Druh pohľadávky Stav na konci bežného účtovného obdobia
Stav na konci bezprostredne

predchádzajúceho účtovného obdobia

Pohľadávky do lehoty splatnosti 7 555 6 486

Pohľadávky po lehote splatnosti 13 766 936

Pohľadávky spolu 21 321 7 422

Čl. III (11) Časové rozlíšenie nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (11) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Významné položky nákladov a príjmov budúcich období Riadok súvahy Hodnota BO Hodnota PO

Náklady budúcich období (381) 058 1 055

Členské príspevky FIG na rok 2021 500

Nájom na byt Volková za 2020/01 555

Príjmy budúcich období (385) 059

Čl. III (12) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku

Čl. III (12) a), b) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku podľa položiek súvahy

Opis položky
Riadok
súvahy

Stav na začiatku
bežného účtovného

obdobia

Prírastky
 (+)

Úbytky
 (-)

Presuny
 (+,-)

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Imanie a fondy

Základné imanie, z toho: 063

- nadačné imanie v nadácii

- vklady zakladateľov

- prioritný majetok

Fondy tvorené podľa osobitného predpisu 064

Fond reprodukcie 065

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 066

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín 067

Fondy zo zisku

Rezervný fond 069

Fondy tvorené zo zisku 070

Ostatné fondy 071

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 072 67 585 -165 598 -98 013

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 073 -165 598 104 720 165 598 104 720

Spolu -98 013 104 720 6 707

Čl. III (14) Cudzie zdroje

Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv

Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí.  © KROS a.s., www.kros.sk/omega
Strana: 6



IČO 0 0 6 8 8 3 2 1 /SIDPoznámky (Úč NUJ 3-01)

Druh rezervy
Predpokladaný rok

použitia rezervy

Stav na začiatku
bežného účtovného

obdobia
Tvorba rezerv Použitie rezerv

Zrušenie alebo
zníženie rezerv

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv

Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv

Zákonné rezervy spolu

Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv-audit 2021 4 000 2 500 2 400 1 600 2 500

Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv
dovolenky a odvody

2021 23 946 25 861 23 946 25 861

Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv

Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv

Ostatné rezervy spolu 27 946 28 361 2 400 25 546 28 361

Rezervy spolu x 27 946 28 361 2 400 25 546 28 361

Čl. III (14) b) Významné ostatné a iné záväzky

Čl. III (14) b) Významné ostatné záväzky (účet 325) a iné záväzky (účet 379)

Opis záväzku
Stav na začiatku bežného

účtovného obdobia
Prírastky

 (+)
Úbytky

 (-)
Stav na konci bežného

účtovného obdobia

Iné záväzky (účet 379) - Dotácie klubom, SC, Preplatenie
dokladov, Vyúčtovanie dobrovolníkov

3 866 456 378 459 354 890

Spolu 3 866 456 378 459 354 890

Čl. III (14) c), d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy

Čl. III (14) c), d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy

Druh záväzkov
Stav na konci bežného

účtovného obdobia

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného

obdobia

Záväzky po lehote splatnosti

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka 44 810 72 994

Krátkodobé záväzky spolu 44 810 72 994

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov

Dlhodobé záväzky spolu

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 44 810 72 994

Čl. III (14) e) Záväzky zo sociálneho fondu

Čl. III (14) e) Záväzky zo sociálneho fondu

Sociálny fond Hodnota BO Hodnota PO

Stav k prvému dňu účtovného obdobia 200 244

Tvorba na ťarchu nákladov 1 545 1 380

Tvorba zo zisku

Čerpanie 1 434 1 424

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 311 200

Čl. III (15) Časové rozlíšenie výnosov budúcich období

Čl. III (15) Významné položky časového rozlíšenia výnosov budúcich období
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Položky výnosov budúcich období z dôvodu

Stav na konci
bezprostredne

predchádzajúceho
účtovného obdobia

Prírastky Úbytky
Stav na konci bežného

účtovného obdobia

bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku

dlhodobého majetku obstaraného z dotácie 143 077 88 000 30 950 200 127

dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru

zostatku dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov
Európskej únie

356 877 68 505 356 877 68 505

zostatku dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho
územného celku

zostatku grantu

zostatku podielu zaplatenej dane

dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane

nepoužitého sponzorského

dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského

Čl. IV Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

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

Opis tržby Druh výrobku, služby, podnikateľskej činnosti Hodnota BO Hodnota PO

Aktivácia práce dobrovolníkov 11 666 8 706

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

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

Položka výnosov Hodnota BO Hodnota PO

Osobitné vynosy-účet 647 25 334 6 749

- Športové akcie, štartovné, ubytovanie, stravné 24 293 6 749

Iné ostatné výnosy-účet 649 2 644 6 696

- Príjmy zo školení 2 105 13 363

Čl. IV (3) Dotácie a granty

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

Opis dotácie alebo grantu Výška dotácie alebo grantu

Dotácia na DHM 88 000

Dotácia MŠVV a Š SR 026 02 - "Uznané športy" 1 291 292

Dotácia MŠVV a Š SR 026 03 - "Mokošová OH TOKIO" 16 171

Dotácia SOV pre Mokošovú OH Tokio 18 840

Dotácia "MODULY" 3 600

Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné
náklady

Čl. IV (5) Významné položky nákladov -  náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady
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Významná položka nákladov Hodnota BO Hodnota PO

Osobité náklady, športové podujatia 753 469 340 017

- Dotácie regionálne centrá 223 159 183 610

- Sústredenia a výcvikové tábory 289 781 99 953

- Medzinárodné akcie 59 585 14 948

- Významné medzinárodné podujatia v SR 41 972 872

- MS, ME, OH 79 483 15 199

Náklady na ostatné služby 238 528 162 791

- Nájomné za prenajaté priestory 53 769 37 674

- Ostatné služby 89 901 34 170

- Školenia telovýchovných pracovníkov 7 835 26 021

Iné ostatné náklady 32 329 13 181

- cestovné poistenie 4 593 1 206

- lekárske vyšetrenia, rehabilitácie 25 222 10 152

Mzdové náklady 449 795 391 691

- mzdy 324 395 283 845

- odvody SP, ZP 111 308 97 022

Nákup materiálu 107 620 223 824

- nákup materiálu, športové potreby, ceny 37 950 143 677

-  nákup KM 4 731 43 716

Odpisy DM 37 418 22 902

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

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

Jednotlivé druhy nákladov za Hodnota

overenie účtovnej závierky 2 400

Spolu 2 400

Čl. V Opis údajov na podsúvahových účtoch

Čl. V  Opis údajov na podsúvahových účtoch

Opis položky na podsúvahovom účte Hodnota

Významné položky prenajatého majetku

Majetok prijatý do úschovy

Odpísané pohľadávky

Iné

Nákup KM stav k 31.12.2021 106 642

Čl. VI Ďalšie informácie

Čl. VI (5) Významné skutočnosti, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka a dňom jej zostavenia

Pandemická situácia v zásadne neovplyvní fungovanie občianskeho združenia a činnosť bude pokračovať v obmedzenom režime v rámci protipandemických opatrení. Invázia
na Ukrajinu môže čiastočne v nevýznamnej miere ovplzvniť činnosť združenia.

Čl. VI (5) Významné skutočnosti, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia
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