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Poznámky k účtovnej závierke
k 31.12.2021
I. Všeobecné údaje
(1) Názov účtovnej jednotky, sídlo účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky, identifikačné číslo
účtovnej jednotky.
Názov účtovnej jednotky:
Sídlo účtovnej jednotky:

SME RODINA
Leškova 5, 811 01 Bratislava

Dátum založenia:

06.07.2011

IČO:

42254515

(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:
Meno, priezvisko člena

Názov orgánu

Boris Kollár

Predseda

Bc. Milan Krajniak

Podpredseda

Mgr. Peter Pčolinský

Podpredseda

Bc. Petra Krištúfková

Podpredseda

Jozef Vašuta

Podpredseda

PhDr. Jozef Lukáč

Podpredseda

Ing. Marcela Kulifajová

Generálna manažérka

Ing. Ľudovít Goga

Člen predsedníctva

Eva Drgoňová

Člen predsedníctva

Ing. Igor Kašper

Člen predsedníctva

Mgr. Štefan Holý

Člen predsedníctva

JUDr. Matúš Méheš

Člen predsedníctva

(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka
vykonáva.
SME RODINA je politickým hnutím založeným v súlade s platnou legislatívou Slovenskej Republiky. Politické hnutie nezaložilo
žiadnu spoločnosť, ktorá by vyvíjala podnikateľskú činnosť. Politické hnutie vyvíja svoju činnosť prostredníctvom svojich členov
a poslancov.
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(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.

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

1

1

0

0

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
z toho počet vedúcich zamestnancov
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre
účtovnú jednotku počas účtovného obdobia

(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky – NEMÁ
(6) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: RIADNA
(7) Dátum schválenia účtovnej závierky a výročnej správy za predchádzajúce účtovné obdobie: 03.11.2021

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: ÁNO
(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: NIE SÚ
(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou,
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou,
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
g) dlhodobý finančný majetok,
h) zásoby obstarané kúpou – obstarávaciou cenou
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,
j) zásoby obstarané iným spôsobom,
k) pohľadávky – menovitou hodnotou,
l) krátkodobý finančný majetok – menovitou hodnotou,
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m) časové rozlíšenie na strane aktív - menovitou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na
dodržanie vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím,
n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – menovitou hodnotou,
o) časové rozlíšenie na strane pasív - menovitou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na
dodržanie vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím,
p) deriváty,
r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

(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:
- dlhodobý hmotný majetok – kancelárske stroje: rovnomerné účtovné odpisy, doba odpisovania 4, 6, 12 rokov
- dlhodobý hmotný majetok – garáže: rovnomerné účtovné odpisy, doba odpisovania 20 rokov
- dlhodobý hmotný majetok – nebytové priestory: rovnomerné účtovné odpisy, doba odpisovania 40 rokov
- dlhodobý nehmotný majetok – softvér: rovnomerné účtovné odpisy, doba odpisovania 5 rokov
(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku:
Účtovná jednotka v roku 2021 netvorila opravné položky k majetku.
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III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
(1)

Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie:
Softvér

Prvotné ocenenie - stav na
začiatku bežného účtovného
obdobia

10 000

Umelecké
diela
a zbierky

Pozemky

74 908

Stavby

2 559 130

Samostatné
hnuteľné veci
a súbory
hnuteľných
vecí

Dopravné
prostriedky

Pestovateľské
celky trvalých
porastov,
zákl.stádo a zvierat

Drobný
a ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
nehmotného
majetku

Obstaranie
dlhodobého
hmotného
majetku

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
nehmotný
majetok

Spolu

91 412

0

15 000

2 750 450

50 996

74 340

24 200

149 536

2 559 130

142 408

74 340

39 200

2 899 986

137 338

16 812

0

160 152

55 401

23 522

4 646

85 570

192 740

40 333

4 646

245 722

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

10 000
6 002
2 001

úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Opravné položky – stav na
začiatku bežného účtovného
obdobia

74 908

x
x

8 003

prírastky
úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

0

Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

3 998

74 908

2 421 792

74 600

0

15 000

2 590 298

1 997

74 908

2 366 390

102 075

69 694

39 200

2 654 264
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(2)
Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná
jednotka obmedzené právo s ním nakladať. – NEMÁ
(3)
Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. – poistenie
budov poisťovňou Allianz –Slovenská poisťovňa, a.s. vo výške 247,05 eur za obdobie do 4/2021, poistenie auta poisťovňou
Generali vo výške za obdobie 9/2021 až 8/2022 vo výške 2 591,49 eur.
(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. – NEMÁ
(5)
Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis
dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania. – NEMÁ
(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

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Pokladnica
Ceniny
Bežné bankové účty

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia

5 349

2 193

0

132

1 612 731

1 459 879

1 618 080

1 462 204

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako 1r
Peniaze na ceste
Spolu

(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. – NEMÁ
(8)
Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú
činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť.
Pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku –
z prenájmu nehnuteľnosti
Poskytnuté preddavky, v tom:
-

Volebná kaucia

-

Ostatné preddavky

Stav na konci bežného účtovného
obdobia

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia

0

20 732

59 640

2 744

0

0

59 640

2 744
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Stav na konci bežného účtovného

Pohľadávky

obdobia

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia

Iné pohľadávky

3 853

1 075

Spolu

63 493

24 551

(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. – NETVORILA
(10)

Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.
Stav na konci
bežného účtovného obdobia

bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

Pohľadávky do lehoty splatnosti

62 993

24 051

Pohľadávky po lehote splatnosti

500

500

63 493

24 551

Pohľadávky spolu
(11)

Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

K 31.12.2021 boli vykázané náklady budúcich období vo celkovej výške 8 892 Eur, z toho najmä na poistenie auta na r.2022
vo výške 1 640 eur, za členský príspevok Identity na r. 2022 vo výške 1 000 eur, týždenník Slovenka v sume 2 400 eur
a inzertných priestorov v sume 2 710 eur, ostatné ako diaľničné známky 2022, domény pripadajúce na časť roku 2022,
januárové poplatky Orange, Adobe do 07/2022, softwarové licencie na časť roku 2022, spolu vo výške 1 142 eur.
V príjmoch budúcich období nebol k 31.12.2021 vykázaný žiaden zostatok.
(12)
Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za
bežné účtovné obdobie, a to :
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
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Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Prírastky
(+)

Úbytky
(-)

Presuny
(+, -)

Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

Oceňovacie rozdiely
z precenenia kapitálových
účastín
Fondy zo zisku
Rezervný fond
Fondy tvorené zo zisku
Ostatné fondy

513 667

Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých
rokov
Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie

-271 177

Spolu

928 246

3 763 160

1 237 606

4 005 650

1 237 606

928 246

3 429 750

3 015 171

333 410

62 233

-3 763 160

1 237 606

0

4 315 010

(13)
Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných
obdobiach.
Názov položky
Účtovný zisk

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
3 763 160

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

3 429 750

Úhrada straty minulých období
Prevod do sociálneho fondu
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov

333 410

Iné
Účtovná strata
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
Iné
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(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,

Druh rezervy
Rezerva na audit
Rezerva na účtovníctvo a
zhotovenie účtovnej
závierky a výročnej správy
Rezerva na nevyčerpanú
dovolenku
Ostatné rezervy na režijné
náklady a členský príspevok
Rezervy spolu

Stav na začiatku
bežného
účtovného
obdobia
3 600
1 985

3 600

3 600
1 985

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia
3 600
0

2 506

18

2 506

8 026

0

5 000

6 106

Tvorba rezerv

18
8 026
13 629

Zrušenie
alebo
zníženie
rezerv

Použitie
rezerv

13 629

V roku 2021 tvorilo politické hnutie rezervy na audit a rezervu na nevyčerpanú dovolenku, v úhrne vo výške 6 106 EUR.
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:
Druh záväzku
Záväzky na účte 379 spolu

Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia
2 750

Prírastky
31 375

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Úbytky
28 591

5 534

Zostatok iných záväzkov k 31.12.2021 predstavuje neuhradené nájomné priestorov v okrese Banská Bystrica
a neuhradené vyúčtovania drobných výdavkov a cestovných výdavkov členov hnutia.
c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:
Stav na konci
Druh záväzkov

Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou
splatnosti do jedného roka
Krátkodobé záväzky spolu
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 do 5 rokov
vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov
Dlhodobé záväzky spolu
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

bežného účtovného

bezprostredne predchádzajúceho

obdobia

účtovného obdobia

59 434

21 058

63 432

38 241

122 866

59 299

20 797

2

0

0

20 797

2

143 663

59 301
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d) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatočný stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas
účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia
Druh záväzku

Stav na začiatku
bežného
účtovného
obdobia

Prírastky
2

Sociálny fond

Úbytky

136

34

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia
104

e) 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,
Druh
cudzieho
zdroja
Krátkodobý
bankový úver
Návratná
finančná
výpomoc
Dlhodobý
bankový úver
Spotrebný
úver
Spolu

Mena

Výška úroku
v%

Splatnosť

Forma
zabezpečenia

EUR

2,25 % p.a.

27.9.2024

motorové vozidlo

Suma istiny na
konci bežného
účtovného
obdobia

Suma istiny na
konci bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

32 705

0

32 705

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období - NEMÁ
(15)

Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období – NEMÁ

(16)

Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu – NEMÁ
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 - NEMÁ
(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných
ostatných výnosov:
-

V roku 2021 politické hnutie neprijalo žiadne dary od fyzických ani právnických osôb.

-

Politické hnutie vykázalo výnosy za rok 2021 v rámci prenájmu nehnuteľnosti vo výške 130 733 eur.

(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia:
Politické hnutie prijalo v roku 2021 štátny príspevok za volebné obdobie vo výške 1 205 380 eur.
(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 – NEMÁ
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(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných
ostatných nákladov:
Spotreba materiálu za rok 2021 bol v celkovej výške 197 402 eur, z toho na zdaňovanú činnosť v sume 2 810 eur, a to
napríklad na:
•
•
•
•

nákup DHM v rámci podnikateľskej činnosti...…………………………… 2 810 EUR,
nákup DHM v rámci hlavnej činnosti...............…………………………… 7 279 EUR,
reklamné predmety.................................................................................176 742 EUR
spotrebný materiál, materiál a phm do automobilov.............................. 10 496 EUR

Ostatné služby za rok 2021 predstavovali v celkovej výške 631 485 EUR, z toho na zdaňovanú činnosť v sume 10 339
eur, a to najmä na:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tvorba domény a iné inzercie ..............................................................… 178 619 EUR,
nájomné.................................................................................................... 42 022 EUR,
prieskum verejnej mienky........................................................................ 79 520 EUR,
Odborné poradenské služby.................................................................... 39 410 EUR,
Telefón, internet, poštovné...................................................................... 10 591 EUR,
Právne a notárske služby........................................................................ 30 606 EUR,
Účtovnícke a iné ekonomické služby, vrátane audítorskej služby ........... 38 323 EUR,
Služby IT .................................................................................................. 23 238 EUR,
Reklama Facebook a Google ……………………………………………..... 92 700 EUR,
Monitoring médií……………………………………………………………….. 56 700 EUR,
Prenájom reklamných panelov a plôch.................……………………….... 5 850 EUR,
Letenky, ubytovanie, preprava...................………………………………..... 6 620 EUR,
Ostatné ..................................................................................................... 22 286 EUR.

Na účte 544 boli účtované úroky k úveru Tatra Leasing v úhrne za rok 2021 vo výške 201 EUR.
(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie -NEMÁ.
(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 -NEMÁ.
(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
a) overenie účtovnej závierky, výročnej správy a súladu hospodárenia politickej strany na rok 2021: 3 600,- eur
b) uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky,
c) súvisiace audítorské služby,
d) daňové poradenstvo,
e) ostatné neaudítorské služby.
V. Opis údajov na podsúvahových účtoch
Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky –
prenájom krajských a okresných kancelárií hnutia.
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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 NEMÁ.
(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných
právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia - NEMÁ.
(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 – NEMÁ

V Bratislave, dňa 06.04.2022
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