
SLOVENSKA ASOCIACIA UNIVERZITNEHO SPORTU
DOZORNÁ RADA

Kontrola predložených účtovných zostáv v elektronickej forme

Dozomá rada SAUŠ v zastupení Ing. Jozefom Cisarikom, na základe stanov
Slovenskej asociácie univerzitného športu a podťa § 13 ods. 3 písm. e/ zíl<ona č. 44012015
Z.z. o š,prte a o znene a doplnení niektorých zíkonov - ulohy kontrolóra vykonala kontrolu
účtovných zostáv v elektronickej forme v SAUŠ zarok 2016.

- Účtovnícwo bolo vedené extemou formou

- Kontrola bola zameraná aj na dodržiavaní ustanovení zél<ona č. 431/20O2 Z.z.
o účtovníctve v mení neskoŇích predpisov.:

- vedenie účtovníctva a zostavenie účtovnej závierky
- dodržiavanie postupov účtovania
- dodržiavanie rrámcovej účtovnej osnovy a zostavenie účtovného rozvrhu

Ku kontrole boli predložené dňa 25.09.2017 nasledujúce doklady v elektronickej forme
(emailom):

. Zonlam došlých faktuí za rok 2016

. Intemé doklady za rok 2076

. Pokladňa za rok 2016

. Predvaha za rok 2016

. Účtovný rozvrh v roku 20ló

. Súvaha za rok 2016

. hlavná kniha (požadované polia - čísla analytických a syntetických účtov, názov
jednotlivých účtov, počiatočný stav k 01.01.2016, obraty stnín MD a D, konečný stav
k31.|2,2016);

. Vyšle faktúry za rok 2016

. výsledokhospodárenia

Účtovné doklady boli preskumané v zaslanej elektroŇckej forme.

Podl'a zaslaného vyjadrenia Slovenskej asociácie univerzitného športu bolo na finančnú
správu zaslané podanie, Ze SAUŠ je občianske zdraženie, ktorého poslaním je rozvíjať šport
na lysokých školách a vzbl'adom na skutočnosť, že v roku 2016 SAUŠ nemala zdaniteťné
pdjmy podl'a § 4l zíkona o Dani z pdjmov, tak daňové priznani e za rok 2016 sa nepodáva.

Píi 
|9ntrol: 

došlých faktrir bolo zistené, že v roku 2016 bolo zaúčtovaných v účtovníctve



Záver - Výsledok hospodárenia za rok20l6 l
Náklady celkom: 285 268y'5 €
Výnosy celkom l 214.353,LL €

Hosnodárskv zisk celkon - STRATA : -l0 9153€

Závet z

Na zák]ade r,7konanej kontroly dodržiavania ustanovení zékona č. 43112002 Z. z. o
účtovníctve v znení neskorších predpisov, overením predložených účtovných dokladov
zaslaných v elektronickej íbrme neboli zistené skutočnosti preukazujúce porušenie ustanovení
zákona č. 43112002 Z. z. o iňtovnictve v znení neskorších predpisov.

v Žiline dňa l4.t2.20l7

Ing. Jozef Cisarik v.r.
člen DR SAUŠ


