Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO 4

2

1

7

1

2

2

9

/SID

Čl. I
Všeobecné údaje
(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom
účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.
Členovia prípravného výboru:
 Ing. Béla Bugár, Pomlejská 20, 931 01 Šamorín
 MUDr. Tibor Bastrnák, Stredná 18, 945 01 Komárno
 Mgr. Gábor Gál, Gagarinova 85, 925 32 Veľká Mača
 Ing. László Gyurovszky, Javorová 2087/23, 927 01 Šaľa
 Mgr. Peter Vörös, Ul. 29. augusta 2263/15, 811 08 Bratislava
 PhDr. László Nagy, Škultétyho 10, 831 03 Bratislava
 Ing. Zsolt Simon, Padarovce 81, 980 23 Padarovce
 Ing. László Sólymos, Hadriánova 6, 851 10 Bratislava
 Elemér Jakab, Veľké Raškovce 8, 076 75 Veľké Raškovce
Dátum registrácie: 3.7.2009
Číslo registrácie: 233004-2009/12436
(2) V mene strany má právo konať predseda strany, ktorý je štatutárnym zástupcom strany v styku s orgánmi
verejnej moci, a inými fyzickými osobami. Predsedom strany je Béla Bugár.
Organizačná štruktúra a orgány strany:
a) okresný stupeň, Okresné orgány strany:
a)okresná konferencia,
b)okresné predsedníctvo,
c)predseda okresnej organizácie.
b) krajský stupeň, Krajské orgány strany:
a)krajské predsedníctvo,
b)krajský predseda.
c) republikový stupeň Republikové orgány strany:
a)Snem – je najvyšším orgánom strany
b)Republiková rada - je najvyšším ústredným orgánom strany medzi dvomi
zasadnutiami Snemu
c)Republikové predsedníctvo,
d)Predseda,
e)Dozorná rada.
(3) Účtovná jednotka vykonáva činnosť politických strán.
(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za
účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „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.

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

9

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
7

z toho počet vedúcich zamestnancov

--

--

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou

--

--

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

--

--

Bežné účtovné obdobie

(5) Účtovná jednotka vykonáva činnosť politických strán.
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(6) Údaje podľa odseku 4 a čl. III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.
Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite
pokračovať vo svojej činnosti.
Na základe splnenia všetkých predpokladov pre činnosť politickej strany v zmysle zákona č. 85/2005 Z. z.
o politických stranách a politických hnutiach, strana MOST – HÍD bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
(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.
Počas účtovného obdobia neboli vykonané zmeny účtovných zásad, zmeny účtovných metód.
(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou,
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou sa neobstaráva,
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom sa neobstaráva,
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou,
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou sa neobstaráva,
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou,
g) dlhodobý finančný majetok – nie je,
h) zásoby obstarané kúpou – nie sú,
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou – nie sú,
j) zásoby obstarané iným spôsobom – nie sú,
k) pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou pri ich vzniku,
l) krátkodobý finančný majetok sa oceňuje menovitou hodnotou,
m) časové rozlíšenie na strane aktív sa oceňuje menovitou hodnotou,
n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov sa oceňujú menovitou hodnotou pri ich vzniku, resp.
obstarávacou hodnotou pri prevzatí,
o) časové rozlíšenie na strane pasív sa oceňuje menovitou hodnotou,
p) deriváty – nie sú,
r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi – nie je náplň.
(4) Spôsob 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
odpisov.
V odpisovom pláne je účtovná doba použiteľnosti totožná s dobou použiteľnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Majetok je odpisovaný rovnomerne.
(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky
a rezervy.
Počas účtovného obdobia neboli zaúčtované opravné položky.
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Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to
a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav
dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny
tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

Položka
Stavby*
Samostatne hnuteľné veci a súbory
hnuteľných vecí
Dopravné prostriedky
Majetok celkom

Hodnota na
začiatku
účtovného
obdobia
56 004

Stav na konci
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

0

0

56 004

17 096

0

0

17 096

30 019
103 119

15 000
15 000

9 564
9 564

35 455
108 555

* Účtovná jednotka vykonala technické zhodnotenie predmetu nájmu, t. j. prestavbou vytvorila rokovacie miestnosti
v prenajatých priestoroch.
b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku
v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku
bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného
účtovného obdobia,

Položka
Oprávky k stavbám
Oprávky k samostatným hnuteľným
veciam a k súborom hnuteľných vecí
Oprávky k dopravným prostriedkom
Oprávky celkom

Hodnota na
začiatku
účtovného
obdobia
11 934
10 800
18 104
40 838

Prírastky

Úbytky

Stav na konci
účtovného
obdobia

1 404

13 338

2 988
7 628
12 020

13 788
16 168
43 294

9 564
9 564

c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného
účtovného obdobia.

Položka
Stavby*
Samostatne hnuteľné veci a súbory
hnuteľných vecí
Dopravné prostriedky
Majetok celkom

Hodnota na
začiatku
účtovného
obdobia
44 070
6 296
11 915
62 281

Obstaranie

15 000
15 000

Oprávky

Stav na konci
účtovného
obdobia

1 404

42 666

2 988
7 628
12 020

3 308
19 287
65 261

(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná
jednotka obmedzené právo s ním nakladať.
Účtovná jednotka neúčtuje o dlhodobom majetku na ktoré je zriadené záložné právo a pri ktorom má účtovná
jednotka obmedzené právo s ním nakladať.
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(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.
Položka

Výška
ročného
poistného

Poisťovňa

Typ poistenia

Dopravné prostriedky

103,55

Wüstenrot poisťovňa, a. s.

Povinné zmluvné
poistenie

Dopravné prostriedky

107,00

Wüstenrot poisťovňa, a. s.

Povinné zmluvné
poistenie

Dopravné prostriedky

301,44

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group

Havarijné poistenie

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa
položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých
položkách dlhodobého finančného majetku.
Účtovná jednotka neúčtuje o dlhodobom finančnom majetku.
(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis
dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania.
Účtovná jednotka počas účtovného obdobia neúčtovala o opravných položkách k finančnému majetku..
(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného
majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto
ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.

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
2 384

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia
4 529

604 560

1 561 404

606 944

1 565 933

(7) Prehľad opravných položiek k zásobám, 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 dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám.
Účtovná jednotka neúčtovala opravné položky k zásobám počas bežného účtovného obdobia.
(8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú
nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť.
Účtovná jednotka nevykonáva podnikateľskú činnosť a neeviduje významné pohľadávky.
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(9) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, 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 dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam.
Účtovná jednotka neúčtovala opravné položky k pohľadávkam.
(10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.
Stav na konci
bezprostredne predchádzajúceho
bežného účtovného obdobia
účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti

2 500,00

1 250,00

Pohľadávky po lehote splatnosti

19 850,00

7 600,00

Pohľadávky spolu

22 350,00

8 850,00

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.
Účtovná jednotka neeviduje významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich
období.
(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy
za bežné účtovné obdobie, a to
a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov,
prioritný majetok 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,
Výška základného imania sa počas účtovného obdobia nezmenila
b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia,
prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.
Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

(+)

(-)

(+, -)

Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

Imanie a fondy
Základné imanie
z toho:
nadačné imanie v nadácii
vklady zakladateľov
prioritný majetok
Fondy tvorené podľa osobitného
predpisu
Fond reprodukcie
Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku a záväzkov
Fondy zo zisku
Rezervný fond
Fondy tvorené zo zisku
Ostatné fondy
Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie
Spolu

1 667 620

-46 576

1 621 044

-46 576

46 576

0

0

1 621 044

1 621 044

0

0
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(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných
obdobiach.
Výsledok hospodárenia minulého účtovného obdobia bol preúčtovaný na účet 428 – nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Názov položky
Účtovný zisk
Rozdelenie účtovného zisku
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 ostatných fondov
Úhrada straty minulých období
Prevod do sociálneho fondu
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov
Iné
Účtovná strata

46576

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

.

46576

Iné

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to
a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného
účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok
rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy,
Účtovná jednotka vytvára rezervy na nevyčerpané dovolenky.

Druh rezervy

Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Tvorba rezerv

Stav na konci
Zrušenie alebo bežného účtovného
Použitie rezerv zníženie rezerv
obdobia

Jednotlivé druhy krátkodobých
zákonných rezerv
Jednotlivé druhy dlhodobých
zákonných rezerv
Zákonné rezervy spolu
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv:
nevyčerpané dovolenky

10 174

9 877

Ostatné rezervy spolu

10 174

9 877

Rezervy spolu

10 174

9 877

10 174

9 877

0

10 174

9 877

0

10 174

9 877

Jednotlivé druhy dlhodobých
ostatných rezerv
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b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatočný
stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov,
Účtovná jednotka neeviduje významné položky na účtoch 325 – Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky

účet
325 - ostatné záväzky
379 - iné záväzky

začiatočný stav

prírastky úbytky konečný zostatok
0
70 981 70 806
175
0
0
0
0

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

Stav na konci

Druh záväzkov

bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

bežného účtovného obdobia

Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou
dobou splatnosti do jedného roka

966

0

Krátkodobé záväzky spolu

966

0

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od
jedného do piatich rokov vrátane

257

245

257

245

1 223

245

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac
ako päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy

Stav na konci

Druh záväzkov

bežného účtovného obdobia

bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do
jedného roka:
z obchodného styku

174

0

voči zamestnancom

0

0

voči Soc.poisťovni a zdrav.poisťovňám
daňové
Krátkodobé záväzky spolu

0

0

792

0

966

0

257

245

257

245

1 223

245

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od
jedného do piatich rokov vrátane :
zo socálneho fondu
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac
ako päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu
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e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatočný stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas
účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia,

Sociálny fond

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Stav k prvému dňu účtovného obdobia

245

49

Tvorba na ťarchu nákladov

647

722

Čerpanie

635

526

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia

257

245

Tvorba zo zisku

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli
poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia,
Účtovnej jednotke počas bežného účtovného roka neboli poskytnuté bankové úvery, pôžičky a návratné finančné
výpomoci
g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.
Účtovná jednotka neeviduje významné položky časového rozlíšenie výdavkov budúcich období
(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na
a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku, - nie je náplň
b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie, - nie je náplň
c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu, - nie je náplň
d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane, - nie je náplň
e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane. - nie je náplň

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to
a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu
a finančný náklad,
b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti
1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov.
Účtovná jednotka neeviduje majetok prenajatý formou finančného prenájmu
Čl. IV
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát
(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých
hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.
Účtovná jednotka neeviduje tržby za vlastné výkony a tovary
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(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov
a iných ostatných výnosov.
Meno a priezvisko darcu - fyzickej osoby

Obec

Béla Bugár
Péter Vörös
László Sólymos
Gábor Gál
Gabriel Csicsai
Elemér Jakab
Árpád Érsek
Tibor Bastrnák
Vilmos Méhes
Pavol Krutý
Gábor Gál
Ivana Festenburg
Jozef Bojčík
Peter Kakuloš
Árpád Érsek
Vladimír Vágási
Irén Sárközy
Ladislav Ágh
Peter Jakab

Šamorín
Komárno
Bratislava
Veľká Mača
Dunajská Streda
Veľké Raškovce
Šamorín
Komárno
Komárno
Senica
Veľká Mača
Košice
Košice
Košice
Šamorín
Košice
Dunajská Streda
Hurbanovo
Ptrukša

Výška daru v EUR

15 000,- EUR
10 000,- EUR
25 000,- EUR
15 000,- EUR
20 000,- EUR
25 000,- EUR
20 000,- EUR
10 000,- EUR
5 000,- EUR
1 000,- EUR
15 000,- EUR
1 000,- EUR
1 000,- EUR
1 000,- EUR
5 000,- EUR
1 000,- EUR
5 000,- EUR
1 000,- EUR
1 000,- EUR

(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.
Účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia príspevok od MF SR a to:

účel
na činnosť
na mandát
Príspevok MF SR celkom

suma v EUR
346 013
306 540
652 553

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom
osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Položka
Predaj hnuteľného majetku
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Prijaté členské príspevky
Dotácie zo ŠR SR
Výnosy celkom

Hodnota
3 600
239 672
42 000
652 553
937 825
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(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov
a iných ostatných nákladov.
Položka
Náklady na reprezentáciu
Prenájom priestorov a súvisiace služby
Ostatné služby
Propagácia, kampaň
Mzdové náklady a zákonné sociálne a zdravotné poistenie
Odpisy dlhodobého majetku
Hodnota významných položiek nákladov celkom

Výška nákladov
36 571
42 994
129 200
177 172
12 020
397 957

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.
Účtovná jednotka neprijala podiel zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.
(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom
osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Účtovná jednotka neeviduje významné položky finančných nákladov.
(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma
nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za
Jednotlivé druhy nákladov za

Suma

a) overenie účtovnej závierky

2 000

b) uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky

--

c) súvisiace audítorské služby

--

d) daňové poradenstvo

--

e) ostatné neaudítorské služby

--

Spolu

2 000

Čl. V
Opis údajov na podsúvahových účtoch
Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie
položky.
Účtovná jednotka neúčtuje na podsúvahových účtoch.
Čl. VI
Ďalšie informácie
(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a
ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v
budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných
zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných
oslobodením od dane z príjmov. – nie je náplň
(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne
záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:
a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo
nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky,
– nie je náplň
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b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na
splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.
– nie je náplň
(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa
v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to
a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov, – nie je náplň
b) povinnosť z opčných obchodov, – nie je náplň
c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských
alebo odberateľských zmlúv, – nie je náplň
d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných
zmlúv,
Záväzky vyplývajúce z príkaznej zmluvy uzavretej s generálnym manažérom strany. Generálny manažér strany je
akcionárom spoločnosti, ktorá poskytuje služby strane.
e) iné povinnosti – nie je náplň
(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky.
Účtovná jednotka nemá vo správe ani vo vlastníctve nehnuteľné kultúrne pamiatky.
(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
a dňom jej zostavenia.
Medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia bola ukončená predvolebná kampaň
do NR SR. Výška nákladov spojených s volebnou kampaňou boli vyčíslené v záverečnej správe strany v celkovej
výške: 817.737 EUR Peňažné dary boli poskytnuté strane vo výške 393.412 EUR.
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Tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého hmotného majetku

Stavby

Samostatné
hnuteľné veci
a súbory
hnuteľných
vecí

Dopravné
prostriedky

56 004

17 096

30 019

103 119

prírastky

15 000

15 000

úbytky

9 564

9 564

Pozemky
Prvotné ocenenie - stav
na začiatku bežného
účtovného obdobia

Umelecké
diela
a zbierky

Pestovateľské
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

presuny
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Oprávky – stav na
začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky

56 004

17 096

35 455

108 555

11 934

10 800

18 104

40 838

1 404

2 988

7 628

12 020

13 338

13 788

16 168

43 294

44 070

6 296

11 915

62 281

42 666

3 308

19 287

65 261

úbytky
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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