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1. Vyhlásenie o úplnosti výročnej správy
Politická strana SMER – sociálna demokracia, IČO 31 801 242,
so sídlom Bratislava, Súmračná 25, v zmysle zákona č. 85/2005
Z.z. o politických stranách a politických hnutiach týmto

V Y H L A S U J E,

že predložená Výročná správa za rok 2007 je úplná a obsahuje
všetky náležitosti podľa jednotlivých ustanovení zákona č.
85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach

V Bratislave dňa 14.3.2008

Doc. JUDr. Robert Fico,CSc.
predseda
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2. Vyhlásenie v zmysle § 20 ods.2
Politická strana SMER – sociálna demokracia, IČO 31801242, so
sídlom Bratislava, Súmračná 25, v zmysle § 20 ods.2 zákona č.
85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach týmto

V Y H L A S U J E,

že v kalendárnom roku 2007 nevykonávala vo vlastnom mene
podnikateľskú činnosť a ani neuzatvorila zmluvy o tichom
spoločenstve.

V Bratislave dňa 14.3.2008

Doc. JUDr. Robert Fico,CSc.
predseda
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3. Vyhlásenie v zmysle § 20 ods.3
Politická strana SMER – sociálna demokracia, v zmysle § 20 ods.
3 zákona č. 85/2005 Z.z.. o politických stranách a
politických hnutiach týmto

V Y H L A S U J E,
že vlastní 100% obchodný podiel a je jediným spoločníkom v
Agentúre SMER, s.r.o., IČO: 35775726, so sídlom Bratislava,
Súmračná 25.

V Bratislave dňa 14.3.2008

Doc. JUDr. Robert Fico,CSc.
predseda
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4. Vyhlásenie v zmysle § 20 ods.5
Politická strana SMER – sociálna demokracia, IČO 31801242, so
sídlom Bratislava, Súmračná 25,v zmysle §20 ods.5 zákona č.
85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach
týmto

V Y H L A S U J E,

že právnická osoba – Agentúra SMER, s.r.o., IČO 35775726, so
sídlom Bratislava, Súmračná 25, ktorej sme jediným
spoločníkom, v kalendárnom roku 2007 nebola uchádzačom,
alebo záujemcom o účasť na verejnom obstarávaní, ak
obstarávateľom je SR, obec, VÚC, resp. ďalšie subjekty
stanovené podľa ustanovení osobitného zákona.

V Bratislave dňa 14.3.2008

Doc. JUDr. Robert Fico,CSc.
predseda
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5. Prehľad o príjmoch strany v zmysle §20 ods.4
Politická strana SMER – sociálna demokracia vlastní 100%
obchodný podiel a je jediným spoločníkom v Agentúre SMER,
s.r.o. IČO: 35775726, so sídlom Bratislava, Súmračná 25.
Agentúra SMER, s.r.o. vykázala v roku 2006 zisk 478 264.- Sk.
Dosiahnutý zisk bol v roku 2007 použitý na tvorbu rezervného
fondu vo výške 10 000.- Sk a na úhradu straty minulých rokov
v sume 468 264.- Sk. Politická strana SMER – sociálna
demokracia nemala v roku 2007 príjem z podielu na zisku z
podnikania tejto spoločnosti.

6. Prehľad o príjmoch strany v zmysle §22 ods.1
(tis. Sk)

1. § 22 ods 1
a) príjmy z členských príspevkov za rok 2007 (viď. kapitola 18)
b) príjmy z darov a iných bezodplatných plnení (viď. kapitola 15)
c) príjmy z dedičstva
d) príjmy z predaja a prenájmu HM a NM (účet 658 + účet 602)
e) príjmy z úrokov z vkladov v bankách
f) podiel na zisku z podnikania obch. spoločnosti
g) výnosy z cenných papierov ver. obch. na ver. trhu
h) príjmy z pôžičiek a úverov
i) príspevky zo štátneho rozpočtu (viď. kapitola 7)
2. iné, ostatné výnosy neuvedené pod §22 ods.1 (úč.643 + úč.645 + úč.649)

2 891
158
707
2 358
49 789
7 587

komentár k 1. písm. d):
Politická strana účtovala v roku 2007 príjem
z prenájmu
nehnuteľností vo výške 667 tis. Sk (účet 658) a príjem zo služieb
súvisiacich z prenájmu vo výške 40 tis. Sk (účet 602).
komentár k 2.:
Okrem príjmov podľa §22 ods. 1. politická strana účtovala,
v súlade s účtovnými postupmi pre podvojné účtovníctvo,
do výnosov na účet 649 prevod zdrojov vo výške 7 500 tis. Sk,
ktoré sú tvorené zo zisku z predchádzajúcich rokov na účte 913 Fondy tvorené zo zisku, a ktoré sú určené na zabezpečenie
potrieb súvisiacich s hlavnou činnosťou politickej strany. Ďalšími
položkami výnosov, ktoré nie sú zaradené na predchádzajúcich
príjmových účtoch, v objeme 87 tis. Sk, sú prijaté trovy konania,
odpis záväzkov, platby z vyúčtovaní minulých rokov, kurzové
zisky a iné platby za užívanie a údržbu nehnuteľnosti.
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7. Prehľad o príjmoch strany zo štátneho rozpočtu
podľa §25

Príspevky zo štátneho rozpočtu
z toho :
- príspevok na činnosť
- príspevok na mandát

(v tis. Sk)
49 789
29 029
20 760
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8. Vyhlásenie o použití finančných prostriedkov
zo štátneho rozpočtu §29
Politická strana SMER – sociálna demokracia, IČO 31 801 242,
so sídlom Bratislava, Súmračná 25, v zmysle zákona č. 85/2005
Z.z. o politických stranách a politických hnutiach týmto

V Y H L A S U J E,

že finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu za rok 2007 boli
použité v súlade so zákonom č. 85/2005 Z.z. o politických
stranách a politických hnutiach a neboli použité na pôžičky a úvery
fyzickým alebo právnickým osobám, na zmluvy o tichom
spoločenstve, na podnikanie obchodnej spoločnosti, ktorú strana
založila, alebo sa stala jej jediným spoločníkom, na ručenie za
záväzky fyzických alebo právnických osôb, na darovanie, alebo na
úhradu pokút a iných peňažných sankcií.

V Bratislave dňa 14.3.2008

Doc. JUDr. Robert Fico,CSc.
predseda
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9. Ročná účtovná závierka overená audítorom
Politická strana SMER – sociálna demokracia obdržala listom z
13.11.2007 oznámenie Slovenskej komory audítorov, ktorá v
zmysle zákona č 85/2005 Z.z. § 30 ods.2 písm. a) vyžrebovala
pre SMER – sociálna demokracia audítora na výkon auditu za
rok 2007 :

TAX – AUDIT Slovensko, s.r.o.
Ing. Ružena Straková
Kapitulská 14
917 01 Trnava
Ročná účtovná závierka overená audítorom obsahuje :
A.
B.
C.
D.
E.

Oznámenie SKAU o vyžrebovaní audítora
Súvaha k 31.12.2007
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2007
Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2007
Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky k
31.12.2007
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9.A. Oznámenie SKAU o vyžrebovaní audítora
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9.B. Súvaha
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9.B. Súvaha
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9.B. Súvaha
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9.B. Súvaha
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9.C. Výkaz ziskov a strát
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9.C. Výkaz ziskov a strát
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9.C. Výkaz ziskov a strát
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9.D. Poznámky k účtovnej závierke

Poznámky k účtovnej závierke
zostavenej k 31.12.2007

Názov účtovnej jednotky
S M E R -

S O C I

Á L N A

D E M O K R A C I

A

Sídlo účtovnej jednotky:
S Ú M R A Č N Á
2 5
8 2 1
0 2
B R A T I

S L A V A

Ulica a číslo:
S Ú M R A Č N Á

PSČ
8 2 1

IČO:

2 5

Názov obce
0 2 B

R A T I

S LA V A

3 1 8 0 1 2 4 2
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Poznámky k účtovnej závierke
zostavenej k 31.12.2007
A/ Informácie o účtovnej jednotke
a/ Názov účtovnej jednotky
S M E R - S O C I

Á L N A

D E M O K R A C I

A

Sídlo účtovnej jednotky:
S Ú M R A Č N Á
2 5
B R A T I S L A V A
Ulica a číslo:
Ś Ú M R A Č N Á
2 5
PSČ
8 2
IČO:

1

0
3

Názov obce
B R A T I

2
1

8

0

1

2

4

S

LA V A

2

Dátum vzniku /zápisu v registri politických strán Ministerstva vnitra SR/

0

8

1

1

1

9

9

9

b/ opis hospodárskej činnosti
Účtovná jednotka je politickou stranou založenou v súlade s platnou právnou úpravou a nie je založená za účelom
podnikania.
c/ počet zamestnancov účtovnej jednotky k 31.12.2007:
počet pracovníkov
35

z toho riadiacich
1

Politická strana má k 31.12.2007 v trvalom pracovnom pomere 35 zamestnancov
a so 60 zamestnancami má uzatvorené dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru pre činnosti ústredia,
8 krajov a 78 okresov.
d/ ručenie
Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách
e/ právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka politickej strany SMER – sociálna demokracia k 31.12.2007 je zostavená ako riadna účtovná závierka
podľa § 17 zákona o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1.1.2007 do 31.12.2007.
f/ dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie
Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2006 bola schválená predsedníctvom strany SMER sociálna demokracia, dňa 29.04.2007.
B/ Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných a iných orgánov spoločnosti
Organizačné stupne strany
Ústredie
Krajská organizácia
Okresná organizácia
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Ústrené orgány strany
Snem
Predsedníctvo strany
Vedenie strany
Ústredná revízna komisia
Rozhodcovská komisia
C/ Informácie o konsolidovanom celku
a/ Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny
konsolidovaného celku, pre ktoré je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou
Politická strana SMER - sociálna demokracia sa nezahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky žiadnej inej účtovnej
jednotky.
D/ Informácie o účtovných metódach a účtovných zásadách.
a/ Účtovná závierka bola vyhotovená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite
pokračovať vo svojej činnosti.
b/ zmeny účtovných zásad a metód
V priebehu účtovného obdobia neboli v politickej strane zaznamenané zmeny v spôsobe oceňovania, v spôsobe
odpisovania, v postupoch účtovania, v usporiadaní položiek účtovnej závierky a v obsahovom vymedzení týchto položiek
proti predchádzajúcemu obdobiu.
c/ Spôsob ocenenia jednotlivých položiek
1. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
Ocenený obstarávacou cenou
Súčasti obstarávacej ceny sú:
- cena obstarania
- náklady súvisiace s obstaraním
2. Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou.
Politická strana nevytvorila žiadny nehmotný investičný majetok vlastnou činnosťou.
3. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
Ocenený obstarávacou cenou
Súčasti obstarávacej ceny sú :
- cena obstarania
náklady súvisiace s obstaraním
x
dopravné
x
montáž
x
clo
x
technické zhodnotenie
x
časť neuplatnenej DPH
x
ďalšie vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním
4. Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou.
Politická strana SMER - sociálna demokracia nevytvorila vlastnou činnosťou žiadny hmotný investičný majetok.
5. Dlhodobý finančný majetok
Ocenený obstarávacou cenou
6. Zásoby obstarané kúpou
Ocenené obstarávacou cenou.
Súčasti obstarávacej ceny :
- cena obstarania
X
- náklady súvisiace s obstaraním
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kurzové rozdiely
dopravné
clo
časť neuplatnenej DPH
skonto
ďalšie vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním7/ Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou.
7/ Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou politická strana neevidovala.
8/ Zákazková výroba
Politická strana o zákazkovej výrobe neúčtovala.
9/ Pohľadávky
Ocenené nominálnymi hodnotami
10/ Krátkodobý finančný majetok
Ocenený nominálnymi hodnotami
11/ časové rozlíšenie na strane aktív
účet 381 : Náklady budúcich období – nominálnymi hodnotami
12/ Záväzky vrátene rezerv, pôžičiek a úverov
záväzky, pôžičky a úvery – nominálnymi hodnotami
odhadné položky – odhadom nominálnymi hodnotami
11/ časové rozlíšenie na strane pasív
účet 389 : Odhané účty pasívne – nominálnymi hodnotami
účet 384: Výnosy budúcich období – odhadom nominálnymi hodnotami
12/ deriváty
nominálnymi hodnotami
13/ prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci
Politická strana vlastní prenajatý majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci – motorové vozidlo.
14/ majetok obstaraný v privatizácii
Politická strana nevlastní majetok obstaraný v privatizácii.
15/ daň z príjmov splatná a odložená
nominálnou hodnotou
d/ tvorba odpisového plánu, doba odpisovania, sadzby odpisov a metódy účtovných odpisov
Pri odpisovaní boli použité odpisové sadzby podľa § 31, 32 zákona o daniach z príjmov.
Druh majetku
Dlhodobý hmotný majetok
Budovy, haly, stavby
Stroje prístroje a zariadenia
Dopravné prostriedky
Inventár
Pestovateľské celky trvalých porastov
Základné stádo a ťažné zvieratá
Ostatný hmotný majetok

Odpisová metóda

Počet rokov

rovnomerná
rovnomerná

20, 50
4, 6

e/ dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky a ocenenia majetku
Politická strana počas účtovného obdobia neobdržala žiadne dotácie na obstaranie
dlhodobého majetku
F/ Informácie o údajoch na strane aktív súvahy
a/ prehľad o pohybe dlhodobého majetku, prehľad o oprávkach a zostatkových cenách
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Druh

Obstarávacia
cena

k 1.1.
k 1.1.
+ prírastky
- úbytky
k 31.12.
k 1.1.
Dlhodobý hmotný majetok
+ prírastky
- úbytky
k 31.12.
Pozemky
k 1.1.
+ prírastky
- úbytky
k 31.12.
Budovy, haly a stavby
k 1.1.
+ prírastky
- úbytky
k 31.12.
Stroje, prístr. a zariadenia
k 1.1.
+ prírastky
- úbytky
k 31.12.
Dopravné prostriedky
k 1.1.
+ prírastky
- úbytky
k 31.12.
Iný HIM
k 1.1.
+ prírastky
- úbytky
k 31.12.
Pod. CP a vkl. v pod. s rozh. Vplyvom
k 1.1.
+ prírastky
- úbytky
k 31.12.
b/ spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok
Poistná suma
Dlhodobý nehmotný majetok
Software

Nehnuteľnosti
Motorové vozidlá

0
0
0
0
0
27.269
450
0
27.719
1.682
0
28
1.654
21.306
774
0
22.080
3.613
338
0
3.951
634
0
634
0
34
0
0
34
200
0
0
200

Oprávky
a opravné položky
0
0
0
0
0
9.440
170
0
9.610
0
0
0
0
5.807
373
0
6.180
3.124
272
0
3.396
475
0
475
0
34
0
0
34
0
0
0
0

Zostatková
cena
0
0
247
0
247
17.829
280
0
18.109
1.682
0
28
1.654
15.499
401
0
15.900
489
66
0
555
159
0
159
0
0
0
0
0
200
0
0
200

Výška
Poistený v
poistného
6 950 000
8 341 ALIANZ
1 035 790
39 332 ALIANZ

Nehnuteľnosti sú poistené voči požiaru, vode, víchrici a živelným udalostiam. Poistenie nehnuteľností v správe Agentúry
SMER, s.r.o. zabezpečuje v súlade s nájomnou zmluvou nájomca.
Motorové vozidlá sú okrem zákonného poistenia poistené voči havárii, živelnej udalosti a odcudzeniu.
c/ dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
Organizácia neeviduje takýto majetok .
d/ dlhodobý hmotný a nehmotný majetok nadobudnutý zmluvou o zabezpečovacom
prevode práva, alebo ktorý sa využíva na základe zmluvy o výpožičke
Organizácia nenadobudla majetok formou zmluvy o zabezpečovacom prevode práva alebo na základe výpožičky.
e/ dlhodobý nehnuteľný majetok, ktorý nie je zapísaný v do katastra nehnuteľnosti, pričom účtovná jednotka tento
majetok využíva
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Organizácia neeviduje nehnuteľný majetok, pri ktorom by nebolo vlastnícke právo zapísané do katastra nehnuteľnosti.
f/ goodwill
Politická strana neeviduje tento majetok.
g/ údaje o opravnej položke k nadobudnutému majetku
Politická strana neeviduje opravnú položku k nadobudnutému majetku.
h/ údaje o výskumnej a vývojovej činnosti
Politická strana sa nezaoberá výskumnou a vývojovou činnosťou.
i/ štruktúra dlhodobého finančného majetku a jeho umiestnenie
Druh majetku
podielové CP a podiely v ovl.osobe

výška

umiestnenie

200

Agentúra SMER s.r.o.

Výška VI

Výška HV

i/ údaje o pohyboch dlhodobého finančného majetku /OC, opravné položky /
Politická strana neúčtuje o pohybe dlhodobého finančného majetku.
j/ údaje o dlhodobom finančnom majetku na ktoré je zriadené záložné právo
Politická strana neúčtuje o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý by bolo zriadené záložné právo.
k/ ocenenie dlhodobého finačného majetku a vplyv ocenenia na HV a VI
Druh majetku
Podielové CP a podiely v ovl.osobe

výška

Ocenenie k 31.12.2007

200

200

Vplyv na
výšku VI

Vplyv na
výšku HV

o/ opravné položky k zásobám
Opravné položky k zásobám politická strana nevytvárala.
p/ údaje o zásobách, na ktoré je zriadené záložné práve
Politická strana nemá zásoby, na ktoré by bolo zriadené záložné právo.
r/ údaje o zákazkovej výrobe
V politickej strane sa neúčtovalo o zákazkovej výrobe.
s/ údaje o pohľadávkch
Súvahová položka
Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Daňové pohľadávky
Iné pohľadávky
Prehľad opravných položiek k pohľadávkam

k 1.1.
10.595
10.595
475
66
103
306

k 31.12.
10.417
10.417
1.512
1.255
257
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Súvahová položka
k 1.1. Tvorba Zníženie Zrušenie k 31.12.
11
11
0
Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
11
11
0
t/ výška pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti v tis. Sk
pohľadávky do lehoty splatnosti
11.925
pohľadávky po lehote splatnosti
4
u/ pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo ináč zabezpečené
Politická strana nemá pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo iným zabezpečením..
v/ pohľadávky, na ktoré je zriadené záložné právo
Politická strana nemá pohľadávky, na ktoré by bolo zriadené záložné právo.
z/ opis vzniku odloženej daňovej pohľadávky
Politická strana neúčtuje o odloženej dani.
y/ zmeny v krátkodobom finančnom majetku /opravné položky/
Politická strana nevlastní majetkové cenné papiere.
y/ krátkodobý finančný majetok , na ktorý je zriadené záložné právo
Poilitická strana nemá finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo.
w/ ocenenie krátkodobého finančného majetku
Politická strana neúčtuje o krátkodobom majetku.
z/ významné položky časového rozlíšenia
Politická strana nemá významné položky časového rozlíšenia
G/ Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív
a/ vlastné imanie za bežné účtovné obdobie
1.

Vlastné zdroje krytia stálych a obežných aktív v tis. Sk

2007
2006
Fondy organizácie
v tom :
85 055 38.083
Základné imanie
36 325 36.354
Oceňovací rozdřel z precenenia majetku a záväzkov
Fondy účtovnej jednotky
48.730
1.729
Výsledok hospodárenia v tom:
915 54.501
Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov
54.501
Účet ziskov a strát
915
3. rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie straty za predchádzajúce obdobie
Rozdelenie zisku
Suma
Prídel na zvýšenie základného imania
Prídel do fondov tvorených zo zisku (úč. č. 913)
54.501
Prídel do ostatných fondov
Použitie na vyrovnanie neuhradenej straty z minulých rokov
Nerozdelený zisk minulých rokov
Iné rozdelenie zisku
Spolu
54 501
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4. akcie a podiely na základnom imaní vlastnené účtovnou jednotkou ovládané osoby – dcérske podniky
Názov a sídlo

Bežné obdobie
v tis.
Vlastné. imanie

HV

Minulé obdobie
v tis.
Vlastné.
HV
imanie
19.544
478

Podiel v
%

Agentúra SMER, s.r.o.
23.689
4.145
100 %
Politická strana nevlastní akcie.
Ovládané osoby - spoločné podniky
Politická strana nie je v spoločnom podniku s ovládanou osobou.
Ovládané osoby - pridružené podniky.
Politická strana nemá pridružený podnik.
Ovládajúce osoby – materský podnik
Politická strana nie je ovládanou osobou..
5. prehľad o zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného
imania
Politická strana neúčtovala na účty vlastného imania.
6. zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní
Politická strana nevlastní akcie.
b/ údaje o jednotlivých druhoch rezerv v tis. Sk
Popis jednotlivých rezerv.
Druh rezervy
k 1.1.
Tvorba
Použitie
Zrušenie
k 31.12.
Rezervy celkom z toho :
1.072 2007
1.072
Rezerva na nevyčerpané dovolenky
702 2007
702
Rezerva na tlač výročnej správy
150 2007
150
Rezerva na audit
220 2007
220
c/ výška záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti v tis. Sk
Záväzky z obchodného styku spolu
1.590
Z toho záväzky v lehote splatnosti
1.583
Z toho záväzky po lehote splatnosti
7
d/ štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v tis. Sk
Súvahová položka
Zostatková doba splatnosti
do 1 roka od 1 do 5 rokov
685
Dlhodobé záväzky
Záväzky z prenájmu
Dlhodobé prijaté preddavky
Sociálny fond
685
Dlhodobé zmenky na úhradu
Ostatné dlhodobé záväzky
3.114
Krátkodobé záväzky
Záväzky z obchodného styku
1.590
Záväzky voči zamestnancom
855
Zúčtovanie s inštitúciami sociálního poistenia
389
Daňové závazky
240
Závazky z titulu finančních vzťahov k ŠR a orgánov miestnej
samosprávy
Záväzky z upísaných nesplatených CP a vkladov
Záväzky voči účastníkom združení
Ostatné záväzky
40
Spolu záväzky:
3799

0
0
0
0

Rok použitia
2007
2007
2007
2007

viac ako 5 rokov

e/ hodnota závazku zabezpečeného záložným právem
Politická strany neúčtuje o záväzkoch zabezpečených záložným právom.
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f/ spôsob vzniku odloženého daňového záväzku
Politická strana neúčtuje o odloženom daňovom záväzku.
g/ záväzky zo sociálneho fondu
Text
Stav sociálneho fondu k 1. 1.
Tvorba z povinného prídelu z nákladov
Tvorba z rozdelenia zisku
Tvorba prídelom z ostatných fondov
Tvorba z prijatých darov, dotácií, prídelov
Ostatná tvorba
Tvorba spolu
Čerpanie na stravovanie pracovníkov a regeneráciu pracovnej sily
Čerpanie na soc. výpomoci, príspevok na dopravu do zamestnania a dôchodkové pripoistenie
Čerpanie na realizáciu sociálnej politiky
Ostatné čerpanie
Čerpanie spolu
Stav sociálneho fondu k 31. 12.

Suma v Sk
809.960
63.514

63.514
188.503

188.503
684.971

h/ vydané dlhopisy
Politická strana neemitovala dlhopisy.
i/ bankové úvery, pôžičky
Politická strana nemá žiadne úvery a pôžičky.
j/ významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov BO
Politická strany neúčtuje o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období.
h/ významné položky derivátov
Politická strana neúčtuje o derivátových operáciách..
e/ majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Politická strana nevlastní majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.
H/ informácie o výnosoch
a/ Výnosy podľa druhu a hlavných oblastí odbytu
Druh výnosu
Výška v Sk
tuzemsko
zahraničie
Úroky
2,358.201,55
2,358.201,55
Prenájom nehnuteľnosti
667.500,00
667.500,00
Tržby za energie-refakturácia
39.692,00
39.692,00
Použitie z fondu na prevádzku
7,500.000,00
7,500.000,00
Dary od iných organizácií
40.000,00
40.000,00
Dary od FO
118.000,00
118.000,00
Prijaté členské príspevky
2,891.116,00
2,891.116,00
Dotácia na prevádzku zo ŠR
49,788.751,00
49,788.751,00
Iné ostatné výnosy
86.590,70
86.590,70
b/ zmeny stavu
Politická strana neúčtuje o zmenách stavu nedokončenej výroby, polotovaroch vl. výroby, výrobkoch, zvieratách.
c/ opis a suma významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti v tis. Sk
Text
Celkom
Prijaté úroky
2,358
Prenájom nehnuteľnosti
667
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c/ opis a suma významných položiek finančných výnosov a kurzových ziskov
Text
Celkom
Kurzové výnosy
0
- z toho kurzové výnosy ku dňu zostavenia závierky
c/ opis a suma významných položiek mimoriadnych výnosov b.o. a min.obdobia
Politická strana neúčtovala o významných položkách mimoriadnych výnosov b.o. ani v minulom období
I/ Informácie o nákladoch
a/ opis a suma významných položiek nákladov
Druh služby
Suma v tis. Sk
spotreba materiálu, energie
4.505
služby
30.713
mzdové náklady
15.090
náklady na sociálne zabezpečenie
3.809
Cestovné
1.380
Náklady na reprezentáciu
3.321
b/ opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti
Účtovná jednotka neúčtuje o významných položkách ostatných nákladov z hospodárskej činnosti.
c/ opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát
Účtovná jednotka neúčtuje o významných položkách kurzových strát.
c/ opis a suma významných položiek mimoriadnych nákladov b.o. a min.obdobia
Politická strana neúčtovala o významných položkách mimoriadnych nákladov.
J/ Informácie o odloženej dani
a/ suma odloženej dane z príjmov účtovanej ako náklad alebo výnos bežného účtovného obdobia vyplývajúca zo zmeny
sadzby dane:
b/ suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období týkajúcej sa umorenia daňovej straty
a ostatných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa odložená daňová pohľadávka neúčtovala:
c/ suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky
v bežnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich obdobiach
d/ suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových nárokov a odpočítateľných rozdielov, ku ktorým
nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka:
e/ odložená daň z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaným priamo na účty vlastného imania
f/ vzťah medzi splatnou daňou z príjmov a odloženou daňou a výsledkom hospodárenia
Text
Splatná daň z príjmov
Odložená daň z príjmov

Výsledok pred zdanením
435.397

sadzba
19

Suma
82.725

g/ zmena sadzby dane z príjmov
Sadzba dane z príjmov
% sadzba
Súčasná sadzba dane
19
Očakávaná sadzba dane
19
K/ Informácie o podsúvahových účtoch
Významné položky zachytené na podsúvahovom účte.
Položka
Popis majetku
Prijatý do úschovy
Majetok civilnej obrany
Ostatné
Nehnuteľnosť + pozemok (právny spor)

V hodnote
15.988
150.000

28

9.D. Poznámky k účtovnej závierke
L/ Informácie o iných aktívach a pasívach
a/ Prípadné budúce možné ďalšie záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve.
Politická strana neeviduje budúce možné ďalšie záväzky, ktoré sa nesledujú v účtovníctve.
b/ Prípadné budúce možné práva , ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve
Politická strana neeviduje budúce možné práva, ktoré sa nesledujú v účtovníctve.
M/ Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov
a/ Výška príjmov za činnosť v orgánoch (peňažných aj naturálnych).
Žiadne odmeny a tantiémy neboli vyplatené.
b/ Výška preddavkov a úverov a údaje o zárukách poskytnutých v prospech členov orgánov
Politická strana neeviduje žiadne preddavky a úvery, ani záruky poskytnuté v prospech členov orgánov.
c/ Výška preddavkov a úverov a údaje o zárukách poskytnutých v prospech bývalých členov orgánov, ak takáto
výhoda naďalej trvá
Politická strana neeviduje žiadne preddavky ani úvery a nemá žiadne údaje o zárukách poskytnutých v prospech bývalých
členov orgánov..
N/ Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky so spriaznenými osobami
a/ zoznam spriaznených osôb
Spriaznená osoba
Agentúra SMER, s.r.o.

Dôvod spriaznenosti
100 %-ný podiel v základnom imaní

b/ zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenou osobou
Spriaznená osoba
Druh obchodu
Hodnota
Ukončená
transakcie
áno / nie
a) ovládaná osoba
b) ovládajúca osoba
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2,488.620,Nie
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
600.000,Nie
Zmluva o nájme motorových vozidiel
4,271.866,-*
Nie
Zmluva o poskytovaní služieb
3,076.150,-*
Nie
Zmluva o podnájme nebyt. priest.a hnuteľ. vecí
179.500,-*
Áno
* sumy sú uvedené s DPH, výšku plnenia v nie významnej miere určuje objem prijatých plnení (spotrebovaná energia,
opravy a pod.)
O/ Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje UZ do dňa zostavenia UZ
a/ zmeny v trhovej cene finančného majetku
Nenastali .
b/ zmeny vo výške rezerv a v opravných položkách
Nenastali
c/ zmeny spoločníkov
Žiadna zmena nebola.
d/ ostatné skutočnosti / uviesť ak ide o predaj účtovnej jednotky alebo jej časti, zmeny v položkách
dlhodobého finančného majetku, začatie alebo ukončenie činnosti časti učtovnej jednotky, vydané
dlhopisy a cenné papiere, transformácia spoločnosti, zmena právnej formy, mimoriadné udalosti
s vplyvom na hospodársky výsledok /živ.udalosti/, získanie alebo odobratie licencií a iných povolení
dôležitých pre činnosť UJ
Nenastali.
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P/ prehľad o zmenách vo vlastnom zdroji krytia
Text

Fondy organizácie
v tom :
Základné imanie
Oceňovací rozdiel z precenenia majetku a záväzkov
Fondy účtovnej jednotky
Výsledok hospodárenia v tom:
Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov
Účet ziskov a strát
Iné zmeny vlastného imania
Zmeny účtované na účte 491 –FO

Stav vlastných
zdrojov krytia
v bežnom
období
85.055
36.325
48.730
915

915

Stav vlastných Rozdiel
zdrojov
bežné-minulé
v minulom
obdobie
období
38.083
46.972
36.354
-29
1.729
54.501

47.001
-53.586

54.501

-54.501
915

R/ Doplňujúce informácie k prehľadu peňažných tokov.
Súčasťou prílohy nie je prehľad peňažných tokov.
V Bratislave
Dňa 29.02.2008

30

9. E. správa audítora

31

9. E. správa audítora

32

9. E. správa audítora

33

9. E. správa audítora

34

10. Informácia o finančnej situácii strany
(v tis. SKK)
číslo
účtu

501
502
511
512
513
518
521
524
527
532
538
542
543
544
545
546
547
549
551
552

Náklady

Spotreba materiálu
Spotreba energie
Opravy a udržiavanie
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie
Zákonné sociálne náklady
Daň z nehnuteľností
Ostatné dane a poplatky
Ostatné pokuty a penále
Odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky
Úroky
Kurzové straty
Dary
Osobitné náklady
Iné ostatné náklady
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
Zostatková cena predaného nehmotného a hmotného majetku

556 Tvorba zákonných rezerv
559 Tvorba zákonných opravných položiek
562 Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
Účtová trieda 5 celkom
r. 01 až 35
číslo
účtu

Výnosy

602
641
643
644
645
646
649

Tržby z predaja služieb
Zmluvné pokuty a penále
Platby za odpísané pohľadávky
Úroky
Kurzové zisky
Prijaté dary
Iné ostatné výnosy

651

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

654 Tržby z predaja materiálu
656 Zúčtovanie zákonných rezerv
658 Výnosy z prenájmu majetku
659 Zúčtovanie zákonných opravných položiek
662 Prijaté príspevky od iných organizácií
663 Prijaté príspevky od fyzických osôb
664 Prijaté členské príspevky
691 Dotácie
Účtová trieda 6 celkom
r. 37 až 71
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 72 - 36
591 Daň z príjmov
595 Dodatočné odvody dane z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 73 - (r. 74 + r. 75))

riadok
výkazu

Rok 2005
spolu

Rok 2006
spolu

01
02
05
06
07
08
09
10
12
15
16
18
19
20
21
22
23
25
26
27

3 037
478
1 020
1 464
1 643
18 374
6 264
1 688
286
278
87
87
2 726
288
4
3 211

6 687
342
622
2 084
2 106
63 892
9 770
2 659
342
204
98

4 505
526
801
1 380
3 321
30 713
15 090
3 809
352
142
60

34
860
75
21

349
1 674
9 271

332
2 087
2 298

18
5
15
32
1
168
925

30
32
34

623
34

1 072
11

36
riadok
výkazu

52 886

95 596

Rok 2004
spolu

Rok 2005
spolu

38
48
50
51
52
53
56

6 923

36

57

10 453

2 404

60
62
64
65
67
68
69
71
72
73
74
75
76

25
2 200
95
1

2 033
830
397
325
12 930
18 306
54 518
1 632
136
6
1 490

1 460

Rok 2007
spolu

198
3
62 064
Rok 2007
spolu

40
0
43
2 358
1
158
7 543

21
657
368
200
1 256
12
865
143 110
150 389
54 793
292

0
0
0
667
0
0
0
2 891
49 789
63 490
1 426
511

54 501

915
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(v tis. SKK)
číslo
riadku
výkazu

Aktíva
A. Majetok spolu
súčet r. 002+009+021
1. Dlhodobý nehmotný majetok súčet
r. 003 až 008
2. Dlhodobý hmotný majetok súčet
r. 010 až 020

3.

Pozemky
(031)
Stavby
(021 - (081 - 092AÚ)
Stroje, prístroje a zariadenia (022 - (082 + 092AÚ)
Dopravné prostriedky
(023 - (083 + 092AÚ)
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028 - (088 + 092AÚ)
Finančné investície súčet
r. 022 až 027
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných
spoločnostiach v ovládanej osobe
(061)

B. OBEŽNÝ MAJETOK
1. Zásoby súčet

2.

3.

028
029
030
035
036

Pohľadávky z obchodného styku
(311 AÚ až 315 AÚ ) - 391AÚ) okrem r. 035

037

Iné pohľadávky
( 335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - (391 AÚ)

039

Krátkodobé pohľadávky

041

r. 042 až 048

Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 315AÚ)-391AÚ) okrem r. 035

042

Daňové pohľadávky

044

(341 až 345)

Finančný majetok
Pokladnica
Bankové účty
5. Prechodné účty aktív
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období
AKTÍVA celkom

r. 050 až 055
(211 + 213)
(221 + 261)
r. 057 až 059
(381)
(385)
r. 001 a 028

048
049
050
051
056
057
058
060

Rok
2006
(Netto)

Rok
2007
(Netto)

24 729

18 029

18 309

24 729
2 037

17 829
1 682
15 499
489
159

18 109
1 654
15 900
555

200

200
200
72 674
18
18

8 466

200
82 580
1 310
11
1 299
10 595

8 466

10 595

10 417

3 722

475

1 512

101

66
103

1 255

3 621
306
6 945 70 085
3 716
932
3 229 69 153
2 343
115
305
40
2 038
75
46 205 100 609

257
60 532
1 388
59 144
195
83
112
90 983

21 324
546
370
452
0

022

r. 029+036+041+049+056
r. 030 až 035
Materiál
(112 + 119) - 191)
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314 - 391AÚ)
Dlhodobé pohľadávky
r. 037 až 040

Iné pohľadávky
(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) -(391AÚ)
4.

001
002
009
010
012
013
014
017
021

Rok
2005
(Netto)

21 476
0

10 417
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10. Informácia o finančnej situácii strany
(v tis. SKK)
číslo
účtu

Pasíva

A. Vlastné zdroje krytia stálych a obežných aktív r. 062 + 066
1.
Fondy organizácie
r. 063 až 065
Základné imanie
(901)
Oceňovací rozdiel z precenenia majetku a záväzkov (905)
Fondy účtovnej jednotky
(911+ 912 + 913 + 914)
2.

Výsledok hospodárenia
r.067 až 069
Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (+;-931)
Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov (+;;932)
Účet ziskov a strát
(+;-963)
B. Cudzie zdroje
r. 071 + 074 + 081 + 091 + 095
1.
Rezervy zákonné
r. 072 až 073
Krátkodobé zákonné rezervy
(323)
2.
Dlhodobé záväzky
r. 075 až 080
Záväzky z prenájmu
(954 AÚ)
Sociálny fond
(956)
Ostatné dlhodobé záväzky
(373 AÚ + 959 AÚ)
3.
Krátkodobé záväzky
r. 082 až 090
Záväzky z obchodného styku (321 až 325) okrem r. 073
Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333)
Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho poistenia (336)
Daňové záväzky
(341 až 345)
Ostatné záväzky (379AÚ+373AÚ+954AÚ+959AÚ)
4.
Bankové výpomoci a pôžičky
r. 092 až 094
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci
(241+ 249)
5.
Prechodné účty pasívne
r. 096 až 098
Výdavky budúcich období
(383)
Výnosy budúcich období
(384)
Odhadné účty pasívne
(389)
PASÍVA celkom
r. 061 + 070

číslo
riadku
výkazu

061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
073
074
076
078
080
081
082
083
084
085
090
091
094
095
096
097
098
099

Rok
2005

Rok
2006

Rok
2007

41 483
39 993
39 201
553
239
1 490

92 584 85 970
38 083 85 055
36 354 36 325
1 729 48 730
54 501
915
X

1 490
x
4 722
623
623
362
256
106

x
8 025
1 072
1 072
925
115
810

915
5 013

3 191
2 537
409
187
58

5 697
4 338
813
398
148

3 114
1 590
855
389
240
40

11
11
535
527
8

230
230
101

46 205

685
685

1 214

1
100 1 214
100 609 90 983

37

11. Informácia o udalostiach osobitného
významu
Po skončení účtovného obdobia hodnotiaceho roka 2007, za
ktorý sa vyhotovuje výročná správa, nenastali žiadne udalosti
osobitného významu, ktoré by mohli ovplyvniť negatívne alebo
pozitívne budúcu hospodársku a finančnú situáciu strany.

12. Informácia o návrhu na rozdelenie zisku
Výsledok hospodárenia dosiahnutý v roku 2007 vo výške 915 tis.
Sk po zdanení sa navrhuje zaúčtovať na účet Fondu tvoreného
zo zisku, ktorý sa podľa postupov účtovania používa ako zdroj
krytia potrieb v oblastiach, ktoré sú predmetom činnosti
a zabezpečenia chodu strany. Použitie fondu je možné na :
obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, nákup
zásob, úhradu iných nákladov potrebných pre chod strany,
zvýšenie základného imania, tvorbu iných fondov.

13. Prehľad o príjmoch strany podľa §22 ods.1
Príjmy strany podľa §22 odst.1 zákona sú uvedené v kapitole 6 tejto
správy. Nižšie uvedený prehľad prezentuje príjmy strany
charakterizujúce jej výnosy z Výkazu ziskov a strát roku 2007
v štruktúre §22 odst.1 zákona.
(v tis. Sk)

Príjmy/výnosy
z toho :
- členské príspevky (viď. kapitola 18)
- dary (viď. kapitola 15)
- z predaja a prenájmu nehnuteľností (viď. komentár kap. 6)
- prijaté úroky z bankových účtov
- príspevky zo ŠR (viď. kapitola 7)
- iné ostatné výnosy (viď. komentár ku kapitole 6)

63 490
2 891
158
707
2 358
49 789
7 587
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14. Evidencia príjmov z pôžičiek a úverov podľa
§22 ods.2
Politická strana SMER - sociálna demokracia v roku 2007
neúčtovala o príjmoch z pôžičiek a úverov.
V roku 2007 boli politickou stranou splatené všetky krátkodobé
pôžičky, ktoré boli poskytnuté členmi okresných organizácií v roku
2006
na
krátkodobé
prefinancovanie
potrieb
okresných
organizácií.

Splatené pôžičky
meno

Trvalý pobyt

Kögel Milan

Prekážka 724, 033 01 Liptovský Mikuláš

Hradecký Boris
Múdry Marián
Friala František
Dzúrik Tibor

Cabanová 31,841 02 Bratislava
Gaštanová 1007/4, 014 01 Bytča
Habovka 285, 027 32 Tvrdošín
Ploštin 223, 031 01 Liptovský Mikuláš

suma v Sk
36 000

prijaté splatené
30.6.06
27.4.07

4 500
7.12.06
6000 19.11.06
20 941 29.12.06
162 444 29.12.06

28.2.07
24.5.07
02.4.07
27.4.07

15. Prehľad o prijatých daroch a bezodplatných
plneniach
Politická strana SMER - sociálna demokracia v roku 2007 účtovala o
príjmoch z darov v súlade s § 22 ods. 1 písm. b) a ods. 3 a postupovala
tak, aby boli dodržané zásady podľa § 23. Dary a iné bezodplatné plnenia
boli prijaté na základe písomnej zmluvy a účtované na účte 646.

Dary

Fyzické osoby
meno
Ing. Magda Košútová
Ing. Magda Košútová
Jozef Tkáč
JUDr Rudolf Kulich

Trvalý pobyt

suma v Sk

S. Chalúpku 4, Trenčín
S. Chalúpku 4, Trenčín
Lackovce 126, Humenné
Tehelná 3010/12, Lučenec

80 000
8 000
10 000
20 000

Dátum
prijatia

24.1.2007
2.7.2007
8.8.2007
8.11.2007

118 000

spolu FO

Právnické osoby a fyzické osoby (podnikatelia)
názov

sídlo/štatutárny zást., r.č.

IČO/DIČ
suma v Sk
31728944
20 000
SK2020510052
36031623
20 000
SK2020071339

ul.Hurbanova 15, 085 01 Bardejov / Jozef
Veselovský,Rovná 20, Bardejov
ESCO Krupina s.r.o. Tajovského 167/6, 963 01 Krupina / Branislav
Dukát/ Stará Hora 1998, Krupina
AV-VESTAV s.r.o.

spolu PO

Dátum
prijatia

24.5.2007
20.6.2007

40 000

Iné zmluvné plnenia, rozdiel medzi cenou obvyklou
a cenou dojednanou - § 23 ods. 3. e)
Právnické osoby a fyzické osoby (podnikatelia)
názov
VUMAT SK, s.r.o.

sídlo
ul. Pri Cintoríne č. 36, Žilina 01004

MČ Bratislava - Petržalka Kutlíkova 17, Bratislava 82102,
Darpop, s.r.o. Poprad

Námestie sv. Egídia č.44 Poprad;

IČO
36406252

Predmet zmluvy

Dojednaná
cena/rok

Obvyklá
cena/rok

podnájom 12,9m2

1.- Sk

603201 prenájom info skrine

1.- Sk

600 .-Sk

1.- Sk

40 200.-Sk

36453404

podnájom 67,0m2

12 900.-Sk
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Vyhlásenie v zmysle § 24
Politická strana SMER – sociálna demokracia, IČO 31 801 242,
so sídlom Bratislava, Súmračná 25, v zmysle § 24 zákona č.
85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach
týmto

V Y H L A S U J E,
že neprijala v kalendárnom roku 2007 dary a iné bezodplatné
plnenia od štátu, Fondu národného majetku Slovenskej
republiky, Slovenského pozemkového fondu, obce alebo VÚC od
právnických osôb, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je
štát, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský
pozemkový fond, obec, VÚC, alebo od právnických osôb,
v
ktorých má majetkovú účasť štát, Fond národného majetku
Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec, VÚC
alebo od občianskych združení, nadácií, neziskových organizácií
poskytujúcich všeobecne prospešné služby, neinvestičných
fondov, záujmových združení právnických osôb, združení obcí
a organizácií
z medzinárodným
prvkom,
verejnoprávnych
inštitúcií a iných právnických osôb zriadených zákonom, fyzickej
osoby ktorá nie je občanom SR a ani od právnickej osoby, ktorá
má sídlo v zahraničí neprijala v kalendárnom roku 2007 dar,
a že neprijala dar a iné bezodplatné plnenia ani od darcu, o
ktorom nevieme uviesť údaje podľa § 23 zákona č. 85/2005 Z.z.
o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších
predpisov.
V Bratislave dňa 14.3.2008

Doc. JUDr. Robert Fico,CSc.
predseda
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16. Informácia o plnení daňových povinností
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17. Informácia o počte členov strany
Politická
strana
SMER
sociálna
k 31.12.2007 eviduje 15 855 členov.

demokracia

18. Informácia o úhrade členských príspevkov
Politická strana SMER - sociálna demokracia v roku 2007 prijala
členské príspevky v hodnote 2 891 tis. Sk.
Podľa §22 ods. 4 politická strana evidovala prijaté členské
príspevky v hodnote 25 tis. Sk a viac u týchto členoch:

Meno, priezvisko
JUDr. Renáta Zmajkovičová
Ing. Marián Kovačócy
MUDr. Ladislav Andreánsky
Ing. Miroslav Biroš

Trvalý pobyt
Špačinská cesta 23, 91701 Trnava
Vajanského 20, 91701 Trnava
Brezová 488, 03104 Lipt. Mikuláš
Exnárova 27, 08001 Prešov

suma

51
50
35
32

000
250
000
000

19. Prehľad záväzkov po lehote splatnosti
Politická strana SMER - sociálna demokracia v roku 2007
účtovala o záväzkoch po lehote splatnosti z pohľadu obratu v nie
významnej hodnote ( 7 204.- Sk) z titulu neskorého obdržania
účtovného dokladu.

20. Ročná účtovná závierka obchodnej
spoločnosti
Ročná účtovná závierka Agentúry SMER, s.r.o. IČO: 35775726, so
sídlom Bratislava, Súmračná 25., ktorej 100% obchodný podiel a
jediným spoločníkom je strana SMER – sociálna demokracia, obsahuje:

A. Súvaha k 31.12.2007
B. Výkaz ziskov a strát k 31.12.2007
C. Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2007
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20. A. Súvaha
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20. A. Súvaha
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20. A. Súvaha
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20. A. Súvaha
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20. A. Súvaha
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20. A. Súvaha
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20. A. Súvaha
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20. A. Súvaha
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20. B. Výkaz ziskov a strát
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20. B. Výkaz ziskov a strát
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20. B. Výkaz ziskov a strát
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20. B. Výkaz ziskov a strát
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20. C. Poznámky k účtovnej závierke

POZNÁMKY
k účtovnej závierke zostavenej
k 31. decembru 2007
(finančné údaje sú v tis. Sk, pokiaľ nie je v texte uvedené inak)

AGENTÚRA SMER s.r.o., Súmračná č. 25, 821 02 Bratislava
IČO: 35 775726
zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I , Oddiel: Sro, vložka
č.19938/B
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20. C. Poznámky k účtovnej závierke

Poznámky k účtovnej závierke
zostavenej k 31.12.2007

Názov účtovnej jednotky
A G E N T Ú R A

S M E R

s. r. o.

Sídlo účtovnej jednotky:
S Ú M R A Č N Á
2 5
8 2 1
0 2
B R A T I

S L A V A

Ulica a číslo:
S Ú M R A Č N Á

PSČ
8 2 1

IČO:

2 5

Názov obce
0 2 B

R A T I

S L A V A

3 5 7 7 5 7 2 6
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20. C. Poznámky k účtovnej závierke

Poznámky k účtovnej závierke
zostavenej k 31.12.2007
A/ Informácie o účtovnej jednotke
Názov účtovnej jednotky
A G E N T Ú R A

S

M E R

Sídlo účtovnej jednotky:
S Ú M R A Č N Á
2 5
8 2 1
0 2
B R A T I
Ulica a číslo:
S Ú M R A Č N Á
2 5
PSČ
8 2
IČO:

1

0
3

Názov obce
B R A T I

2
5

7

7

5

7

2

S

S

s. r. o.

L A V A

L A V A

6

Dátum založenia

1

8

1

0

1

9

9

9

Dátum vzniku /zápisu do OR/

0

4

1

1

1

9

9

9

b/ opis hospodárskej činnosti
Predmet činnosti z výpisu obchodného registra Okresného súdu v Bratislava I nasledovný:
vydávateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
propagačná činnosť
výroba a predaj predmetov, propagucjúcich program a činnosť politickej strany SMER, v rozsahu voľnej
činnosti
obstarávateľská činnosť spojená so správou a údržbou nehnuteľností
usporadúvanie vzdelávacích a politických akcií
c/ počet zamestnancov účtovnej jednotky k 31.12.2007:
počet pracovníkov
z toho riadiacich
15
1
Agentúra SMER, s.r.o. má v stave k 31.12.2007 v trvalom pracovnom pomere 15 zamestnancov a s 3 pracovníkmi
uzatvorené dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
d/ ručenie
účtovná jednotka je /nie/ je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách
e/ právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
riadna účtovná závierka podľa § 17 zákona o účtovníctve
f/dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie
Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2006 bola schválená štatutárnym orgánom dňa 02.05.2007.
B/ Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných a iných orgánov spoločnosti
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20. C. Poznámky k účtovnej závierke

Predstavenstvo (konatelia)
Funkcia
Konateľ

Meno
Mgr. Glendová Silvia

Dozorná rada
Funkcia
Predseda
Člen
Člen
b/ štruktúra spoločníkov (akcionárov).

Meno
Mgr.Anton Martvoň
Ing. Juraj Horváth CSc.
Ing. Jozef Vančo

Meno (Názov)
SMER-SOCIÁLNA DEMOKRACIA, politická strana

Podiel na ZI
Podiel na ZI
v tis. Sk
v %. Sk
200.000
100

Podiel
hlasovacích práv
100

c/ Informácie o konsolidovanom celku
a/
Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky
skupiny konsolidovaného celku, pre ktoré je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou
Obchodné meno podniku
S M E R - S O C I Á L N A
D E M O K R A C I A
Sídlo podniku:
S Ú M R A Č N Á
2 5
B R A T I S L A V A
Ulica a číslo:
S Ú M R A Č N Á
2 5
PSČ
8 2

1

IČO:

0
3

Názov obce
B R A T I

2
1

8

0

1

2

4

S

L A V A

2

Konsolidovaná účtovná závierka sa nevykoná, nakoľko nie sú splnené podmienky pre jej tvorbu podľa zákona o
účtovníctve.
b/ Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu
konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka
Obchodné meno
S M E R - S O C I Á L N A
D E M O K R A C I A
Sídlo podniku:
S Ú M R A Č N Á
2 5
B R A T I S L A V A
Ulica a číslo:
S Ú M R A Č N Á
2 5
PSČ
8 2

1

0

2

Názov obce
B R A T I

S

L A V A

IČO:
3 1 8 0 1 2 4 2
Konsolidovaná účtovná závierka sa nevykoná, nakoľko nie sú splnené podmienky pre jej tvorbu podľa zákona o
účtovníctve.
c/ Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej sú sprístupnené konsolidované účtovné
závierky a adresa registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné
závierky
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20. C. Poznámky k účtovnej závierke

Obchodné meno podniku
S M E R - S O
Sídlo podniku:
S Ú M R A Č N
B R A T I S L
Ulica a číslo:
S Ú M R A Č N
PSČ
8 2

1

0

2

C I

Á L N A

D E M O K R A C I

A

Á
2 5
A V A
Á

2

Názov obce
B R A T I

5

S

L A V A

IČO:
3 1 8 0 1 2 4 2
Register
R E G I S T E R
P O L I
M I N I S T E R S T V A

T I C K Ý C H
V N Ú T R A
S

S T R Á N
R

Politická strana SMER -sociálna demokracia je zapísaná v registri MV SR pod č.: 203/2-99/05662.
Konsolidovaná účtovná závierka sa nevykoná, nakoľko nie sú splnené podmienky pre jej tvorbu podľa zákona o
účtovníctve.
D/
Informácie o účtovných metódach a účtovných zásadách.
a/ účtovná závierka bola vyhotovená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite
pokračovať vo svojej činnosti
b/ zmeny účtovných zásad a metód
v priebehu účtovného obdobia neboli v účtovnej jednotke zaznamenané zmeny v spôsobe oceňovania, v spôsobe
odpisovania, v postupoch účtovania, v usporiadaní položiek účtovnej závierky a v obsahovom vymedzení týchto položiek
proti predchádzajúcemu obdobiu.
c/ Spôsob ocenenia jednotlivých položiek
1.
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
Ocenený obstarávacou cenou
Súčasti obstarávacej ceny sú:
- cena obstarania
- náklady súvisiace s obstaraním
- časť neuplatnenej DPH
2. Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou.
Spoločnosť nevytvorila žiadny nehmotný investičný majetok vlastnou činnosťou.
3. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
Ocenený obstarávacou cenou
Súčasti obstarávacej ceny sú :
- cena obstarania
náklady súvisiace s obstaraním
•
dopravné
•
montáž
•
clo
•
technické zhodnotenie
•
časť neuplatnenej DPH
•
ďalšie vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním
4. Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou.
Spoločnosť nevytvorila vlastnou činnosťou žiadny hmotný investičný majetok.
5. Dlhodobý finančný majetok
Ocenený obstarávacou cenou
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6. Zásoby obstarané kúpou
Ocenené obstarávacou cenou
Súčasti obstarávacej ceny :
- cena obstarania
x
- náklady súvisiace s obstaraním
kurzové rozdiely
dopravné
clo
časť neuplatnenej DPH
skonto
ďalšie vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním
7/ Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou.
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou spoločnosť neevidovala.
8/ Zákazková výroba
Účtovná jednotka o zákazkovej výrobe neúčtovala.
9/ Pohľadávky
Ocenené nominálnymi hodnotami
10/ Krátkodobý finančný majetok
Ocenený nominálnymi hodnotami
11/ časové rozlíšenie na strane aktív
účet 381 : Náklady budúcich období – nominálnymi hodnotami
12/ Záväzky vrátene rezerv, pôžičiek a úverov
záväzky, pôžičky a úvery – nominálnymi hodnotami
rezervy – odhadom nominálnymi hodnotami
11/ časové rozlíšenie na strane pasív
účet 383 : Výdaje budúcich období – nominálnymi hodnotami
účet 384: Výnosy budúcich období – odhadom nominálnymi hodnotami
12/ deriváty
Účtovná jednotka neúčtuje o derivátoch
13/ prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci
nominálnymi hodnotami.
Účtovná jednotka vlastní prenajatý majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci – leasing
motorového vozidla-CITROEN od spoločnosti VBLeasing SK, spol. s r.o.
14/ majetok obstaraný v privatizácii
účtovná jednotka nevlastní majetok obstaraný v privatizácii
15/ daň z príjmov splatná a odložená
nominálnou hodnotou
d/ tvorba odpisového plánu, doba odpisovania sadzby odpisov a metódy účtovných odpisov
Pri odpisovaní boli použité odpisové sadzby podľa § 31, 32 zákona o daniach z príjmov.
Druh majetku

Odpisová metóda

Dlhodobý hmotný majetok
Budovy, haly, stavby
Stroje prístroje a zariadenia
Dopravné prostriedky
Inventár

rovnomerná
rovnomerná
rovnomerná

e/ dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky a ocenenia majetku
účtovná jednotka počas účtovného obdobia neobdržala žiadne dotácie na obstaranie
dlhodobého majetku
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F/ Informácie o údajoch na strane aktív súvahy
a/ prehľad o pohybe dlhodobého majetku, prehľad o oprávkach a zostatkových cenách
Druh
Obstarávacia
Oprávky
Zostatková cena
cena
a opravné položky
k 1.1.
43.196
4.416
38.780
Dlhodobý hmotný majetok
+ prírastky
3.390
3.012
378
- úbytky
0
0
0
k 31.12.
46.586
7.428
39.158
Pozemky
k 1.1.
8.122
0
8.122
+ prírastky
0
0
0
- úbytky
0
0
0
k 31.12.
8.122
0
8.122
Budovy, haly a stavby
k 1.1.
25.392
1.602
23.790
+ prírastky
709
1.305
-596
- úbytky
0
0
0
k 31.12.
26.101
2.907
23.194
Stroje, prístr. a zariad., dopr. prostr.,inv.
k 1.1.
7.142
2.814
4.328
+ prírastky
2.024
1.707
317
- úbytky
0
0
0
k 31.12.
9.166
4.521
4.645
nedokončené hmotné investície
k 1.1.
2.540
0
2.540
+ prírastky
657
0
657
- úbytky
0
0
0
k 31.12.
3.197
0
3.197
b/ spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok
Výška v Sk
Poistený v
Budovy
49.570,- ALLIANZ
Motorové vozidlá
427.084,- ALLIANZ
c/ dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
Nie je.
d/ dlhodobý hmotný a nehmotný majetok nadobudnutý zmluvou o zabezpečovacom
prevode práva, alebo ktorý sa využíva na základe zmluvy o výpožičke
v účtovnej jednotke sa nepoužíva majetok nadobudnutý formou zmluvy o zabezpečovacom prevode práva alebo na
základe výpožičky
e/ dlhodobý nehnuteľný majetok, ktorý nie je zapísaný v do katastra nehnuteľnosti, pričom účtovná jednotka tento
majetok využíva
v účtovnej jednotke nie je evidovaný nehnuteľný majetok, pri ktorom by nebolo vlastnícke právo zapísané do katastra
nehnuteľnosti
f/ goodwill
účtovná jednotka neeviduje tento majetok
g/ údaje o opravnej položke k nadobudnutému majetku
účtovná jednotka neeviduje opravnú položku k nadobudnutému majetku
h/ údaje o výskumnej a vývojovej činnosti
účtovná jednotka sa nezaoberá výskumnou a vývojovou činnosťou
i/ štruktúra dlhodobého finančného majetku a jeho umiestnenie
účtovná jednotka nevlastní dlhodobý finančný majetok.
i/ údaje o pohyboch dlhodobého finančného majetku /OC, opravné položky /
Účtovná jednotka neúčtovala o pohyboch dlhodobého finančného majetku..
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j/ údaje o dlhodobom finančnom majetku na ktoré je zriadené záložné právo
Účtovná jednotka nemá dlhodobý finančný majetok na ktorý je zriadené záložné právo.
k/ ocenenie dlhodobého finačného majetku a vplyv ocenenia na HV a VI
o/ opravné položky k zásobám
účtovná jednotka neúčtuje o opravných položkách k zásobám.
p/ údaje o zásobách, na ktoré je zriadené záložné práve
Účtovná jednotka neúčtuje o zásobách na ktoré je zriadené záložné právo. .
r/ údaje o zákazkovej výrobe
v spoločnosti sa neúčtovalo o zákazkovej výrobe
s/ údaje o opravných položkách k pohľadávkam
Účtovná jednotka nevytvára opravné položky k pohľadávkam .
t/ výška pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti v tis.
pohľadávky do lehoty splatnosti
pohľadávky po lehote splatnosti
u/ pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo ináč zabezpečené
Účtovná jednotka nemá pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo iným inštrumentom.
v/ pohľadávky, na ktoré je zriadené záložné právo
Účtovná jednotka nemá pohľadávky na ktoré je zriadené záložné právo. .

150
746

z/ opis vzniku odloženej daňovej pohľadávky
Účtovná jednotka neúčtuje o odloženej daňovej pohľadávke.
y/ zmeny v krátkodobom finančnom majetku /opravné položky/
Nie sú.
y/ krátkodobý finančný majetok , na ktorý je zriadené záložné právo
účtovná jednotka nemá finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo.
w/ ocenenie krátkodobého finančného majetku
účtovná jednotka nemá krátkodobý finančný majetok.
z/ významné položky časového rozlíšenia
Súvahová položka
Suma v tis.
Popis
318
381- náklady budúcich období
Poistné
286 Poistenie motor.vozidiel na rok 2008
Poistné
5 Poistenie budov na rok 2008
Iné
27 Ostatné
384 – výnosy budúcich období
Výnosy za služby
595 Darované motorové vozidlá
G/ Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív
a/ vlastné imanie za bežné účtovné obdobie
1.

opis vlastného imania
počet akcií:
hodnota akcií:
výška ZI: 200.000,- splatené ZI: 200.000,. hodnota upísaného vlastného imania:
Stav vlastného imania v tis. Sk
Text
Vlastné imanie
v tom :
23.689
Základné imanie
200
Ostatné kapitálové fondy
24.399
Zákonný rezervný fond
20
Neuhradená strata minulých rokov
-5.075
Hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia
4.145
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3. rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie straty za predchádzajúce obdobie
Rozdelenie zisku
Suma v Sk
Prídel do zákonného rezervného fondu
10.000
Použitie na vyrovnanie neuhradenej straty z minulých rokov
468.264
Spolu
478.264
4. akcie a podiely na základnom imaní vlastnené účtovnou jednotkou ovládané osoby – dcérske podniky
Účtovná jednotka nevlastní akcie a podiely ovládanej osoby.
Ovládané osoby - spoločné podniky
Nie sú.
Ovládané osoby - pridružené podniky.
Nie sú.
Ovládajúce osoby – materský podnik
Názov a sídlo
Bežné obdobie
Minulé obdobie
Podiel v
v tis.
v tis.
%
Vlastné. imanie
HV Vlastné.
HV
imanie
SMER- sociálna demokracia
85.970 915
92.584
54.501
100
5. prehľad o zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného
imania
Účtovná jednotka neúčtovala o zisku alebo strate na účtoch vlastného imania .
6. zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní
účtovná jednotka neúčtovala o zisku na akciu alebo o podiele na základnom imaní .
b/ údaje o jednotlivých druhoch rezerv
Popis jednotlivých rezerv v
k 1.1.
Tvorba
Použitie
Zrušenie k 31.12.
Rok použitia
Druh rezervy
Rezervy celkom z toho :
167.311 252.672
167.311
252.672
2008
Rezerva na nev.dovolenky a poistné
167.311 212.672
167.311
212.672
2008
Rezerva na nevyf. služby - 323
0
40.000
40.000
c/ výška záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti v tis.
Záväzky z obchodného styku spolu
13.132
Z toho záväzky v lehote splatnosti
12.013
Z toho záväzky po lehote splatnosti
1.119
d/ štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti
Súvahová položka
Zostatková doba splatnosti
Dlhodobé a krátkodobé záväzky
do 1 roka
od 1 do 5 rokov
viac ako 5 rokov
Záväzky z obchodného styku
2.980
10.152
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
Záväzky voči zamestnancom
236
Záväzky zo sociálneho zabezpečenia
133
Štát – daňové záväzky a dotácie
400
Iné záväzky
38
Spolu
3.787
10.152
0
e/ hodnota záväzku zabezpečeného záložným právom
Účtovná jednotka neúčtuje o záväzku zabezpečenom záložným právom.
f/ spôsob vzniku odloženého daňového záväzku
účtovná jednotka neúčtuje o odloženom daňovom záväzku.

63

20. C. Poznámky k účtovnej závierke

g/ záväzky zo sociálneho fondu
Text
Stav sociálneho fondu k 1. 1.
Tvorba z povinného prídelu z nákladov
Tvorba spolu
Čerpanie na stravovanie pracovníkov a regeneráciu pracovnej sily
Ostatné čerpanie
Čerpanie spolu
Stav sociálneho fondu k 31. 12.

Suma v Sk
33.634
20.163
20.163
11.422
22.000
33.422
20.375

h/ vydané dlhopisy
Účtovná jednotka neemitovala dlhopisy.
i/ bankové úvery, pôžičky
Banka
Suma
Mena
Suma v Sk
k 31.12.2007
Úrok
Splatnosť
Zabezpečenie
Účel

DEXIA banka Slovensko a.s.
do 20 000 000
SKK
3 030 706,75

3 mesačný BRIBOR + 2,0 % p.a.
26.11.2008
Záložné právo na nehnuteľný majetok
Financovanie rekonštrukcie
a nadstavby nehnuteľnosti
j/ významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov BO
Popis položky
Suma v tis.
384 – zaradenie darovaných motorových vozidiel
595
h/ významné položky derivátov
účtovná jednotka nevlastní deriváty.
e/ majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Účtovná jednotka nemá majetok ani záväzky zabezpečené derivátmi
H/ informácie o výnosoch
a/
Výnosy podľa druhu a hlavných oblastí odbytu
Druh výnosu
Výška v Sk
tuzemsko
zahraničie
Prenájom nehnuteľností
10,118.151
10,118.151
Tržby za služby-prenájom
3,278.028
3,278.028
Prenájom motorových vozidiel
4,028.707
4,028.707
Prenájom hnuteľných vecí
57.002
57.002
Tržby za tovar
17.763
17.763
Tržba za predaj majetku
172.000
172.000
Ostatné prevádzkové výnosy
654.296
654.296
Finančné výnosy
1.303
1.303
b/ zmeny stavu
účtovná jednotka neúčtuje o zmene stavu.
c/ opis a suma významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti v tis. Sk
Text
Celkom
Prenájom nehnuteľností
Prenájom motorových vozidiel
Tržby za služby-prenájom

10.118
4.029
3.278
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c/ opis a suma významných položiek finančných výnosov a kurzových ziskov
účtovná jednotka neúčtuje o významných položkách finančných výnosov a kurzových ziskov.
c/ opis a suma významných položiek mimoriadnych výnosov b.o. a min.obdobia
účtovná jednotka neúčtuje o významných položkách mimoriadnych výnosov b.o. a min. obdobia.
I/ Informácie o nákladoch
a/ opis a suma významných položiek nákladov
Druh nákladov
Suma v tis.
mzdové náklady
4.027
Odpisy
3.148
Služby
2.153
spotreba materiálu, energie
1.448
náklady na sociálne poistenie
1.225
dane a poplatky
343
b/ opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti
Ostatné náklady z hospodárskej činnosti
Suma
Ostatné náklady na hospodársku činnosť-neuplatnená DPH-koeficient
Odpis pohľadávok
Ostatné náklady z hospodárskej činnosti

356
182
11

c/ opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát
účtovná jednotka nemá významné finančné náklady ani kurzové straty
c/ opis a suma významných položiek mimoriadnych nákladov b.o. a min.obdobia
účtovná jednotka neúčtovala o mimoriadnych nákladoch b.o. a min. obdobia.
J/ Informácie o odloženej dani
a/ suma odloženej dane z príjmov účtovanej ako náklad alebo výnos bežného účtovného obdobia vyplývajúca zo zmeny
sadzby dane:
b/ suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období týkajúcej sa umorenia daňovej straty
a ostatných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa odložená daňová pohľadávka neúčtovala:
c/ suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky
v bežnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich obdobiach
d/ suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových nárokov a odpočítateľných rozdielov, ku ktorým
nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka:
e/ odložená daň z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaným priamo na účty vlastného imania
f/ vzťah medzi splatnou daňou z príjmov a odloženou daňou a výsledkom hospodárenia
Text
Splatná daň z príjmov
Odložená daň z príjmov

Suma
0

Výsledok pred zdanením
897.105

sadzba
19 %

Suma
170.449

Účtovná jednotka neúčtovala o odloženej dani
g/ zmena sadzby dane z príjmov
Sadzba dane z príjmov
Súčasná sadzba dane
Očakávaná sadzba dane

% sadzba
19
19

K/ Informácie o podsúvahových účtoch
a/ Významné položky zachytené na podsúvahovom účte.
účtovná jednotka nemá zachytené žiadne položky na podsúvahovom účte.
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L/ Informácie o iných aktívach a pasívach
a/ Prípadné budúce možné ďalšie záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve.
Účtovná jednotka nemá iné záväzky než o ktorých účtuje v účtovníctve.
b/ Prípadné budúce možné práva , ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve
Účtovná jednotka neeviduje žiadne prípadné budúce možné práva .
M/ Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov
a/ Výška príjmov za činnosť v orgánoch (peňažných aj naturálnych).
Žiadne odmeny a tantiémy neboli vyplatené.
b/ Výška preddavkov a úverov a údaje o zárukách poskytnutých v prospech členov orgánov
účtovná jednotka nemá žiadne preddavky a úvery poskytnuté v prospech členov orgánov.
c/ Výška preddavkov a úverov a údaje o zárukách poskytnutých v prospech bývalých členov orgánov, ak takáto
výhoda naďalej trvá
účtovná jednotka neúčtuje o preddavkoch ani úveroch a zárukách v prospech bývalých členov orgánov..
N/ Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky so spriaznenými osobami
a/ zoznam spriaznených osôb
Spriaznená osoba
SMER - sociálna demokracia

Dôvod spriaznenosti
100 %-ný podiel v základnom imaní

b/ zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenou osobou
Spriaznená osoba
Druh obchodu
Hodnota transakcie
a) ovládaná osoba

Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
Zmluva o nájme motorových vozidiel
Zmluva o poskytovaní služieb, správa, energie...
Zmluva o podnájme nebyt. priest. a hnuteľ.v ecí

2,488.620,600.000,3,589.803,-*
2,585.000,-*
170.000,-*

Ukončená
áno / nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno

b) ovládajúca osoba
SMER sociálna demokracia
* uvedené sumy sú bez DPH
O/ Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje UZ do dňa zostavenia UZ
a/ zmeny v trhovej cene finančného majetku
Nie sú.
b/ zmeny vo výške rezerv a v opravných položkách
Nie sú.
c/ zmeny spoločníkov
V roku 2007 žiadna zmena nenastala.
d/ ostatné skutočnosti / uviesť ak ide o predaj účtovnej jednotky alebo jej časti, zmeny v položkách
dlhodobého finančného majetku, začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky, vydané
dlhopisy a cenné papiere, transformácia spoločnosti, zmena právnej formy, mimoriadne udalosti
s vplyvom na hospodársky výsledok /živ. udalosti /, získanie alebo odobratie licencií a iných povolení
dôležitých pre činnosť UJ
V roku 2007 nenastali žiadne mimoriadne skutočnosti
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P/ prehľad o zmenách vo vlastnom imaní
Text
Vlastné imanie
v tom :
Základné imanie zapísané do OR
Ostatné kapitálové fondy
Fondy tvorené zo zisku
Neuhradená strata minulých rokov
Účtovný zisk alebo strata

Stav vlastného
Stav vlastného
Rozdiel
imania v bežnom
imania v minulom
bežné - minulé
období v tis.
období v tis.
obdobie v tis.
23.689
19.544
4.145
200
200
0
24.399
24.399
0
20
10
10
-5.075
-5.543
468
4.145
478
3.667

R/ Doplňujúce informácie k prehľadu peňažných tokov.
Súčasťou prílohy nie je prehľad peňažných tokov.
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21. Prehľad o majetku, záväzkoch, príjmoch,
výdavkoch a daroch
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22. Komentár k prehľadu
Pre spracovanie Prehľadu o majetku, záväzkoch, príjmoch,
výdavkoch a daroch boli použité oficiálne štatistické účtovné
výkazy (výsledovka Uč. NUJ 2-01 Výkaz ziskov a strát, a Súvaha Uč. NUJ 101), čím bolo dosiahnuté, že prezentované údaje podávajú verný
obraz hospodárenia politickej strany tak, ako sú zachytené v
podvojnom účtovníctve účtovnej jednotky. Jednotlivé údaje tak na
seba
nadväzujú a vo svojom výsledku sumárnych údajov
prezentujú jednotný celok Majetku vo forme Aktív, Záväzkov
celkom vo forme cudzích zdrojov, Príjmov vo forme Výnosov a
Výdavkov vo forme nákladov.
(v tis. SKK)

Majetok celkom – aktíva
z toho :

90 983

A. Majetok spolu
1. Dlhodobý hmotný majetok

18 309
18 109

- pozemk
- stavby
- stroje prístroje a zariadenia (IT technika, inventár..)

1 654
15 900
555

2. Finančné investície

200

B. Obežný majetok
1. Zásoby

72 674
18

(Podiely v obchodnej spoločnosti Agentúra SMER s.r.o.)

(účtovanie zostatku PHM k ultimu roka )

2. Dlhodobé pohľadávky

(pohľadávky v lehote splatnosti za prevod majetku Agentúre,
predaj nehnuteľnosti)

3. Krátkodobé pohľadávky

(pohľadávky z obchodného styku, preddavok na nájomné)

4. Finančný majetok

(pokladnica, termínované vklady na bankových účtoch )

5. Prechodné účty aktív

10 417
1 512
60 532

(časové rozlíšenie nákladov a príjmov budúcich období - predplatné,
poistné, vyúčtovanie bežných platieb na prelome rokov, a pod.)

195

69

22. Komentár k prehľadu
(v tis. SKK)

Záväzky celkom – cudzie zdroje
1. Dlhodobé záväzky

5 013
685

2. Krátkodobé záväzky

3 114

(sociálny fond )

- z obchodného styku (bežné záväzky v lehote splatnost,
-

záväzky za SDĽ, nevyfakturované dodávky)
záväzky voči zamestnancom (decembrové mzdy)
odvody z miezd ( za december)
daňové záväzky ( za december)
ostatné záväzky (zrážky z miezd a iné)

3. Prechodné účty pasív

(nevyčerpané dovolenky a poistné, odhad
nevyúčtovaných dodávok energií a služieb r.2007)

1 590
855
389
240
40

1 214

(v tis. SKK)

Príjmy – výnosy

63 490

1. Tržby z predaja služieb

40

2. Platby za odpísané pohľadávky

43

(prefakturácia energií spojených s prenájmom)

(na tomto účte sú zaúčtované odpisané faktúry minulých rokov
prevzaté od SDĽ)

3.
4.
5.
6.

Úroky
Kurzové zisky
Prijaté dary (viď. kapitola 15)
Iné ostatné výnosy (viď. kapitola 6)

(zúčtovanie zdrojov z Fondu tvoreného zo zisku na činnosť)

7. Výnosy z prenájmu majetku
8. Prijaté členské príspevky
9. Dotácie

2 358
1
158
7 543
667
2 891
49 789

Prehľad Príjmov – výnosov prezentuje údaje podľa druhu príjmov
a výnosov tak, ako sú zaúčtované v súlade s účtovnými
postupmi a vykazované vo výkaze ziskov a strát.
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22. Komentár k prehľadu
(v tis. SKK)

Výdavky – náklady

62 064

Podrobné členenie nákladových položiek podľa výkazu
ziskov a strát je uvedené v kapitole 10.

1. Osobné výdavky

19 251

2. Náklady na politickú prácu

15 762

( účet521,524,527 mzdy, sociálne poistenie, sociálne náklady )

- účet 50111,13,22 propagačný materiál strany
- účet 513 reprezentácia strany
- účet 501,512,518 prezentácia, snemy, konferencie

3. Volebné výdavky
4. Náklady na správu
- účet 5011,12,14-18,99 kanc. potreby, prop.mater.,
DHIM, periodiká, odb.lit., rež.mat., PHM
- účet 502 spotreba energie
- účet 511 opravy, udržiavanie
- účet 51210,99 cestovné
- účet 51818-23 poštovné, poplatky, OLO, vodné
stočné, upratov a čistiace služby, konces.popl.,monitor,
telef., poraden.,semináre,preklad,audit,inzercia,iné,
- účet 51824,25,27,28,31,36,40-42,50 server,
nájomné,prepravné,správa majetku, údržba siete

5. Iné výdavky
- účet 51810, 99 soc.výskum,tlač výr.správy,ostatné
- účet 53x dane, poplatky
- účet 54x pokuty, penále, odpis pohľ., úroky,
kurzové straty, bank.popl., poistné, ostatné
- účet 55x odpisy, zost.cena pred.majetku,
tvorba opravných položiek
- účet 56 členské v iných organizáciách

428
12 013

24 485
2 924
526
801
684
5 415
14 135

2 566
999
201
243
925
198

Daň z príjmov

511

Výsledok hospodárenia

915
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23. Vývoj majetku a záväzkov

Aktíva celkom
100609

120 000
100 000
80 000
v tis. Sk 60 000
40 000
20 000
0

90983

46 205

2005

2006

2007

Rok

Výnosy
150 389

200 000
150 000
v tis. Sk 100 000

63 490

54 518

50 000
0
2005

2006

2007

Rok

Náklady
100 000
80 000
v tis. Sk

95 596

28 541

62 064

60 000
40 000
20 000
0
2005

2006

2007

Rok

Záväzky celkom - cudzie zdroje
8 025

10 000
8 000
v tis. Sk

5 013

4 722

6 000
4 000
2 000
0
2005

2006

2007

Rok
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24. Správa nezávislého audítora
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24. Správa nezávislého audítora
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24. Správa nezávislého audítora
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