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Wýľmtrmá spräffiWffi ffiffi rffik äffiäffi
Politická strana Šnrucn bola v súlade so zákonom č.85/2005 Z.z' o politických stranách a polĺtických

hnutĺach v znenÍ neskorších predpisov zapísaná Ministerstvom vnútra SR do registra strán dňa
25.3.2oL5 pod čísĺclmsV5-0VR-zo15/oo1382. Štatisticknpm úradoľľlSR jej bolo prideIené identifikačné
čísloorganizácie lČ0 42418038. Sídlom strany je Cukrová 1.4,87I06 Bratislava.
Í!a ustanovujúcorrr koľlgrese politĺckej strany Šnruca dňa 20.6.2015 bola zvolená za preclsedníčku
strany Mgr'Eva Babitzová, ktorá bola vo svojej funkcii nahradená na kongrese dňa 2t.6.2a76
MUDr'Viliamom Írlovĺ:tným, ktorý funkciu predsedu strany vykonáva bez zmeny aj v súčasnostia bol
právoplatne zvolenýľĺrpreĺlsedom strany ajk31'.1'2.2020. V zmysle stanov polĺtickej strany ŠnrucRje
štatutárnym zástupcom strany predseda, ktorého na základe poverenia môže zastupovať určený
podpredseda strany.
Politická strana Šnrucaprehlasuje, že:

a)

b)

účtovnázávierka za rok 2020 overená audítorom vyžrebovaným Slovenskou komorou
audítorov tvorí prílohu č.]' tejto výročnej správy
politická strana šnHĺcnpredkladá informáciu o finančnej situácii polĺtickej strany za dve

uce
redchád
strana alĺtív

bežnéúčtovnéobdobie v eurách

2020

201.9

2018

0

0

o

2546

2267

2890

1069

1069

1069

Ostatné pohl'adávky

0

0

0

lné pohľaclávky

52

464

664

Finančné účty

1013

734

nL57

123

126

7L

r23

126

v7

2669

2393

296X

A"l!eobežný ľnajetoĺĺ
spolu
E.0hežľlýľnajetok
spotu
Pohl'adávky
z obchodného styku

C.ČasovĺÉrozlíšeľlĺe

spo!u

Náklady budúcich

období
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pffiĺĺtfrfrkĺástľaľ"um sAN

Cukľmwäá [4, ffi[* ffiffi ffiľatäsBawa

Stľaľra pasív

2020

2019

20n8

A"Vlastné zdro.!e krytia

-1S5247

-n33827

-1.35060

-r3382V

-r.35606

-135192

-1420

t77B

-474

37916

r36220

13E567

L740

840

900

0

0

0

8576

1s300

47667

0

0

0

0

o

0

Daňové záväzky

0

0

0

ostatné záväzky

0

0

0

r?-7600

120080

90000

2669

4393

2961.

majetku spolu
Nevysporiadaný
výsledok hospodáľenia
minulých rokov
Výsledok hospodárenia
za účtovnéobdobie
B"eudzĺe zdľoje spolu
Rezervy zákonné
Záväzky zo sociálneho

1

fondu
Záväzky z obchodného
styku
Záväzky voči
zanNestnancom

Zúčtovanĺeso
Sociálnou poisťovňou
a zdravotnýrni

poĺsťovňami

Prijaté krátkoclobé

finančnévýpomocĺ
Vlastné zdľoje
a cudzie zdľoje spolu

c)

Po sl<ončeníúčtovnéhoobclobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná spľáva nenastali žiadne
udalosti osobitného význarnu.

d) Účtovný zisk k33''I2.zo20 bude zaúčtovanýna účetnevysporiadanélro výsledku
hospodárenia rninulých rokov.
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Prehl'ad o prí.lrnoch strany v členenípodl'a 9 22 ods'1 zákona o politických stranách
v eurách

Príjmy z členských príspevkov
Príjmy z darov a iných ľ.lezoclplatných plnení

278
11650

Fríjmy z dedičstva

0

Príjmy z predaja alebcl prenájmu jej hnutel'ného

0

nnajetku alebo nehnutel'nosti

Fríjmy z úrokov z vl<ladov jej prostriedkov

0

v bankách
Príjmy z pôžičieka úverov

Podiely na zisku z podnikania olrchodných

7520
0

spoločností
Výnosy z cenných papierĺrv verejne

0

obchodovatel'ných na verejnclm trhu
Príspevky zo štátneho rozpočtu

0

lné príjrny z právnych vzťahov a plnení
povinností podl'a osobitných predpisov

0

f)

Strana mala v roku 2020 príjem z pôžičky od predsedu strany vo výške 7520 eur z uzatvorenej
zmluvy o pôžičke na celkovú výšku pôžičky37 600 eur. okrem toho eviduje inú poskytnutú
finančnúvýponroc od MUDr. Viliama Novotného vo výške 90 000 eur, splatnú v roku 2020'
osobitná evic|encia príjmov v pôžičiekalebo úverov podl'a s 22 ods.2 zákona o politických
stranách tvorí prílohu č.2 tejto správy.

g)

Osobitná evidencia darov a iných bezodplatných plnení podl'a 5 22 ods. 3 zákona o politických

stranách(vspojení s523ods.7a8zákonaopolĺtickýchstranách)

tvorí prílohuč.3tejto

správy.

h) Potvrdenia Daňového úradu, Sociálnej poisťovne, Všeobecne.! zdravotnej

poisťovne,

zdravotnej pĺrisťovneDôvera a zdravotnej poĺsťovneUNloN tvoria prílohy č'4 až B tejto
výročnej správy.

i)
j)

Politická strana šnlucn mala k 3L.I2.202o - 102 členov

Člensképríspevky, ktorých suma za účtovnéobdobĺe bola vyššiaako je dvojnásolro|<
minimálnej mzdy pľe zaľnestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou sú uvedené v osobitnej
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evĺdencii podl'a s 22 oc|s.ĺt zákona o politických stranách * stranar člerrsképríspevky v takejto
výške neevidovala'

k)

Prehl'ad záväzkov po lehote splatnosti
Stav na konci

Bežnéhoúčtovnéhoobdobia
(

v eurách)

Eezprĺrstredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia
(v eurách}

Záväzky po lehote splatnosti
z obchodného styku (32Laž

-

326)

8576

1s300

0

0

0statné záväzky po lehote
splatnosti

-

nájornné zmluvy

(účet379)
Záväzky z olrchodného styku:
Slovak telecorn
LEAK sro
IDEAMEDIA
IDEAMEDIA
LEAK srcr
ACSS sro

Služlryt sro

4,99 eur
360 eur
164,40 eur
1116,44 eur
5750 eur
23,38 eur
49,40 eur

telefónne služby
tlač pron'ro materĺá loV
prenájom ľeklarn nej plochy
prenájom reklarnnej plochy
inzercia

internet
nájorn kancelá ria ĺ\litľa

Strana eviduje záväzok vo výške 230 eur prenajír'nateľovi prĺestorov v Žiline a záväzol< z úroku
k poskytnutým finančnýrn pôžičkánn vo výške 920 eur.

l)

Politická strana šnrucn nezaložila, anĺ sa nestala spoločníkom žiaclnej clbchodnej spo|očnosti
v priebehu raka 2CI2o, preto nepredkladá účtovnúzávierku takejto spoločnosti v zmysle $ 30
ods. 2 písnr. l) zákona o politĺckých stranách'

m) Prehl'ad nákladov vynaložených na jednotlivé druhy volieb v príslušnomroku strana
nepredkladá ako súčasťvýročnej správy, nakol'ko vo vol'bách ĺjĺ:NR 5R nekandidovala.
Politickej strane Šnllcn z tohto dôvodu nevznĺkli náklady na volebnú kaĺnpaň.

n) Správa audítora k ročnej účtovnejzávierke, dodatok správy auclítoľa o overení súladu
výročnej správy s účtovnouzávierl<ou a správa o preverení súladu o hospodárení strany so
zál<onom o polĺtických stranách a zákonom o volebnej l<ampanĺ tvorÍ prílohu č'9 tejto
výročnej správy.
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o)

Webové sídlo polĺtickej strany je www'sanca.slĺ

p)

Politická strana šnrucn neevĺduje za rok 2020 dodávatelbv, ktorí by jej dodali tovar alebo
poskytli služby v celkovej hodnote vyššej ako 25 000 eur vrátane dane z pridanej hodnoty.

q)

Zoznam členov výkonného orgánu polĺtĺckej strany podľa zaregistrovaných stanov tvorí
príĺohuč.10 tejto výročnej správy.

r)

Folitĺcká strana šnrucn zároveň vyhlasuje, že:

_

predložená výročná správa obsahuje všetky náležitosti podl'a jednotlivých ustanovení
zákona
politická strana šnrucn vo vlastnom mene nepodnikala a neuzatvorĺla žiadnu zmluvul
o tĺchom spĺ:ločenstve(s20 ods'2 zákona o politických stranách)
politická strana Šnľĺcn
nezaložila obchodnú spoločnosťa nestala sa jediným sBoločníkom
spolclčnosti založenej za účelon"lpodnikania (5 20 ods.3 zákona o politických stranách)
politická strana šRrucn nemala príjmy v súlade s s 20 ods.4 zákona o politických stranách

politická stľana šaľĺcanebola jediným spoločníkclrnžiadnej obchodnej spoločnosti,
nebo|a a nie je uchádzačom, alebo záujerncom o účasťvo vere.lnorn obstarávaní podl'a
zákona č.343/2075 Z'Z. o verejnom obstarávaní a o zrnene a doplnení nĺektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

_
-

politická strana šaruca nemala v roku 2020 príjmy vo forme príspevkov zo štátneho
rozpočtu a preto nepredkladá vyhlásenie týkajúce sa ich využitia

politická strana šnĺvcnnedostala vyplatený štátny príspevok na rok 2020 a preto
neprec|kladá v zmysIe zákona o politických stranách prehl'ad o majetku, záväzkoch,
príjmoch, výclavkoch a daroch politických strán a politických hnurtíza rok 2020

-

pĺrlitická strana šnruca si splnila povinnosti podl'a s 22 ods. 5 a g 23 ods. 4 zákona
o politických stranách na svojonĺ webovom sídle w-itlw.san'ca-sk

V Bratislave, dňa 24.5.2021

MUDr.Viliam Novotný
predseda strany šeruca
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neziskovej účtovnejjednotky
v sústave plodvojného účtovrlictva

aostavenáĺ(

3

1.12 "

2a2a

fiiseIrré úclale sa zarovnáva.fiti vp!'ä\ĺťt,nstatné úclaje sa píšuzl'ava" $Úevyplnenó ľiaclky sa ponecľrávajú pľáľdne.
Úĺ!a'ie sa vypĺĺajĺpaĺičk<lvýĺnpĺsĺľlonr(podl'a tohtcl vzoľu), písacírn strojorr alebo tlačiarňou, a to čieľnoualebo tmavomodrou farbou.
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Daňové identiíikačnó číslo

X

lČc)

42418038

0 ť ? 345 ó7 s9
Mesiac

X

eostavená

miľtĺ:riadnax

schválená

ľiaĺlna

SK NACE

(vymačĺsrl x)

94.S2.0

PriloŽené súčastiúčtorlnejzávieľky

X

X

$úvaha (Uč NU.J

x

Yýkaz eiskov a ritľát (Úč NuJ 2-01)

1-CI1)

t{ok

1 ä a?a
clo12 2A20

oc!

Za ohĺlobie

0

od01 ?frtr9
do 12 3A19

Bezprostľedne
predchádzajÚce
obdobie

Foznáľrky (t,č ľ,lUJ 3-01)
(vyznačí sa x)

C'}bchodné nrelro alebo názov ťtČtovnejjednotky

$trana

Polĺtická

ť

Účtovná závierka

212A090874

SIB

Xý

Šnľ'lcn

$ĺdlo účtovnej jednotky
lJlicĺl

CL,!

Číslo

KROVA

PsČ

14

obec

81106 tsratislava

Čísĺotelefónu

Čĺslofaxr'l

0

t

I

E_niailĺ:vá arlresa

Poĺ1piscluý záznanl osclby
zodpovedtrej za veľlenie

Zositavená dňa:

2 4 " 0 5 " p fi 2

1

účtovníotva:

Poĺlpisotĺýzáznam osoby
zorlpovednej za zostavenie
Účtĺrvnei záviorky:

Podpisouý záznam
štatutárnehtl orgánu alebo
čiena štatutá rneho orgánu
účtovnejjed

Schválená dňa:

2 4 " 0 5. 2 0 21
äáuľlanry daliového úľac{u

[*

číslo
Miestcl pľe evicĺeĺiĺiné
MF riFr 2013

Generované

t}ĺjtlačokprezentačnej pečiatky claňového úľadu
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www.kros
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čNUJ1-o'1

Bezprostľedne

prec!chádzaJúce

iC.
!

$tľana aktív

č.r.

{t

b

F{eobežný maJetok spĺrlu r, 002 + r. Ú0$

Íňľ,.o

+

4

005

091 AtJ)

dlhodobý nehmotný rnajetok (0'l8

ľ{etto

3

004

091 A[J)

f)oenitel'né práva 014 - (074

Netto

2

003

Nehmotné výsledky' z vývojovej a obdobnej činnosti
012 - (072 ĺ. 09í AU)
+

Koľekcia

1

002

Dlhodobý nehľnotný nrajetok ľ. 003 až 008

$oftvér 013 - (073

Bľutto
001

ľ. 021

+

účtovné
obdobĺe

Bežnéúčtovnéobdoblo

+ 01 9) -

(078

+

079

+ 091

006

Obstaranie dlhodobého nehrĺotného rnajetku (041 - o93)

007

Poskýnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095

008

Dlhoĺĺobýhmotný majetok ľ. 010 až r. 020

009

AU)
2.

Pozemky (031)
Urnelecké diela a zbierky (032)

011

x

013

samostatné hnuteľné veci a súbory hnutel'ných vecÍ
a22 - @82 {. o92 AÚ)

01rt

Dopravné prostľiedky 023 - (083'ĺ' 0g2 AÚ)
Pestovatel'ské celky trvalých poras'tov 025 - (oB5
+

ľlrobný dlhodobý hmotný majetok ozs - (oBB
ĺf,statný dlhodobý hmotný majetok o29 - (oB9

t

x

012

$tavlry 021 - (081 - 092 AÚ)

Záklaclné stádo a ťaŽnézvieratá 026 ..(os6

010

+

092 AÚ)

016

092 AÚ)
+
+

015

092 AÚ)
o92 AÚ)

017
018

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)

019

Poskytnuté pľeddavky na dlhoĺJobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)

020

Elhodobý finančný majetok r. 022 až ľ' 028

021

Poclielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v
ovládanei osobe (061-096 AÚ)
Podielové cenné papiere a pocliely v obchodných spoločnostiach s
podstatným vp|vvom (062-0s'6 AtJ)
Dlhové cenné papiere drŽané ĺjo splatnosti (065 - 096 AÚ)
PÔŽičky podnikom v skupine a o$tatné pÓŽičky (066

+

067) - 096 AÚ

Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)

022
023

o?4
o25
026

Obstaranie dlhodobého finančnéhomajetku (043 - 096 AÚ)

027

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (o53 - 096 AÚ)

028

Strana

2

lČo

súvaha (Úč NUJ 1 - 01)
strana aktĺv

c'ľ

a

b

Et.

ohežný rnajetok spolu r. 030

1

Zásoby ľ. 031 aŽ r' 036

+

r. 037

+

029

ľ. 042 + r. 051

I I

/

slD
Bezprostredne
pľerĺchádaajúce
účtovné
obdobie

Eežnéúčtovnéclbcloľrie
Brutto

Korekcia

Netto

1

2

3

Netto
4

6'ĺ79'7í

J OJJ,/O

2 545,95

2267,27

+

5 166,96

3 633,76

I 533,20

1

533,20

3 633,76

'ĺ 068'96

1

068,96

032

93)

Výrobky

(1

033

23 - 1 94)

034

Zvieratá (124 - 195)

035

Tovar (132+139) - 196

Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)

036

Dlhodobé pohl'adávky r. 038 aŽ ľ. 041

037

Pohl'adávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ

038

ostatné pohl'adávky (315 AÚ - 391 AÚ)

039

Pohl'adávky voči účastníkomzdruŽení (358 AÚ - 391 AÚ)

040

lné pohl'adávky (335 AÚ

3.

4

031

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192

2.

2

030

Materiál ('ĺ'ĺ2+119)- 191

1

4

+

373 AÚ

+

375 AÚ

+

378 AÚ) - (391 AÚ)

041

Kľátkodobé pohĺ'adávlĺy ľ. 043 až r. 050

042

Pohl'adávky z obchodného styku ((3'l1 AÚ aŽ 314 AÚ) - 391 AÚ)

043

4702,72

444

ostatné pohl'aclávky (315 AÚ - 391 AÚ)
zúčtovanieso sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

045

Daňové pohl'adávky (341 aŽ345)

046

Pohl'adávky z dÔvodu finančných Vzťahov k štátnemu rozpočtu a
rozpočtom územnej samosprávy (346 + 34B)

o47

Pohladávky voči účastníkomzdružení (358 AÚ - 391 AÚ)

048

x

(336)

4.

+

373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ

Finančnéúčtyľ. 052 až r. 056

+

261)

Bankové účtys dobou viazanosti dlhšou ako jeden ľok (221 AÚ)

Krátkodobý finančný majetok (251

+

253 + 255 + 256

+

257) - 291

obstaranie kľátkodobého finančnéhomajetku (259 - 291 AÚ)

c Časovérozlĺšenĺespolu r.058
1

ľ{áklady budúcich obdobĺ (3B1

)

Príjmy budúcich období (3B5)

Majetok spolu r. 001

+

r. 029 + ľ' 057

až ľ.059

5ĺ'83

050

412,41

412,41

412,41

051

1012,75

1012,75

734,07

0,88

0,88

011,87

733,19

053

AÚ

5'ĺ'83

x

052

Pokladnica (211 + 213)
Banlĺovéúčty(2?1 RÚ

x

049

$pojovací účetpri zdruŽení (396 - 391 AÚ)
lné pohľadávky (335 AÚ

51,83

1

0,88

x

011,87

x

054

1

X

055

056
057

123,15

123,15

125,58

058

123,15

123,15

125,58

2 669,10

2 392,85

059
060

6 302,86

3 633,76
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strana pasív

č.r

EeÉnéúčtovnéohĺ.loble

a

b

Ä

Vlastné zdroJe krytia ĺnaJetku spolu

061

r' 068 + r. 07ä + ľ' 073
lmalrie a peňažné fondy ľ' 063 až ľ. 067
Základné imanie (41í)

0s2

PeňaŽné fondy tvorené podl'a rrsobitnóho predpisu (412)

064

ľ. 062
4

reoffi/srDTT-l--l-l

NUJ 1 -01)

úvaha

Bezpľostredne
predchádzajúce účtovné
obdoble
6

135247,33

-'t33827,48

+

063

Foncl reprodukcie (4'l 3)

065

Oceňovacie rozdiely z precenenia ĺnajetku a záväzkov (414)
Oceňovacie roudiely z precenenia kapitálových účastÍn(4'l5)

066

Fondytvorené zo zis!ĺu ľ' 069 až ľ' 07tr

068

Rezervný fond (42'ĺ)
Fondy tvorené zo zisku (423)

069

Ostatné Íondy (427)

071

Nevysporladaný výsledok hospodárenia nrinulýeh rokov

072

-133827,48

'ĺ35 605'81

Výslec.!ĺrk lrospodáľerrla za účtovľtéobdobie ľ'060 - (ľ.062 + r.068 073

.1 419,85

1778,33

074

137 916,43

'ĺ36 220'33

075

'ĺ 740'00

840,00

740,00

840,00

067

070

í+;" 428)
4,.

ľ'074 + r.10í)
Cudzie zdľoje spolu ľ' 075
+

ts.
1

r'072

+

ľ.0'/9

+

r. 087 + r' 097

Rezervy ľ. 076 až r' 078
Rezervy zákonné (451 ÁÚ)
ostatné rezervy (459 AÚ)
Krátkoclobé rezervy (323

2.

+

+

076
077

451 AÚ

+

459 AÚ)

Dlhoclobé záväzlĺy r' 080 až r' 086
Záväzky zo sociálneho fondu (472)

079

Vydané dlhopisy (473)
Záväzky z nájmu (474 AU)
Dlhodobé prijaté preddavky (475)

081

082
083
084
085
086

Krát!ĺodobézáväzky ľ. 088 až ľ. 0s6
Záväzky z obohodného styku (321 až326) okrem 323

087

98 576,43

í05 300'33

OBB

I 576,43

15 300,33

Záväzky voči zamestnancom (331'|'333)
ZÚčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

089

Daňové záväzky (341 aŽ 345)
Záväzky z dôvodu finančných VÍťahov k štátnemu rozpočtu a
rozpočtom územnei särĺosprár,V (346 + 34B)
Závläzky z upísanýclr nesplatenÝch cenných papierov a vkladov

091

Záväzky voči účastnĺkomzdruŽení (368)
Spojovací účetpri zdruŽení (396)
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ

094

(336)

(367)

4.

1

r,80

Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
Dlhodobé zmenky na Úhľadu (47B)
ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
3.

078

090

092
093

09s
479 AÚ)

096

90 000,00

90 000,00

Eaľlkovévýpomoci a pôžičky ľ' 098 až ľ' í00

097

37 600,00

30 080,00

Dlhoclobe bankové úVery (461 AÚ)

098

BeŽné bankové úvery (231 + 232 + 46í AÚ)
Frijaté krátkodobé finančnévýpomoci (241 + 249)

099
37 600,00

30 080,00

2 669,10

2392,85

c. časovérozlíšenie spolu r.102 až ľ.103
Výdavky budúcich období (383)

+

100
101

102
'ĺ

03

í04
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reoffi/srD[-[-TTl

čF{UJ2-01

ziskov a strát
čísNo
účttl

ľ'|áklady

a

b

Číslo

riaĺjku

Zdaňovaná

c

x

2

501

Spotreba materiálu

01

502

Spotreba eneľgie

02

504

Predaný tovar

o3

5'!1

opravy a udrŽiavanie

04

512

Cestovné

05

513

ľ!ákĺadyna ľeprezentáciu

06

5'18

ostatné služby

07

521

Mzdové náklady

OB

524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné
poistenie

ostatné sociálne poistenie

010

527

Zákonné sociálne náklady

011

528

ostatné sociálne náklady

01?

531

Daň z motorových vozidiel

013

538

015

541

Zmluvné pokuty a penále

016

156,32

9 15ô'32

80,00

80,00

3 976,53

3 976,53

135,00

135,00

13 347,85

13 347,8s

10 232,84

017

543

odpĺsanie pohl'adávky

018

544

Úroky

019

545

Kurzové straty

020

54.6

Dary

021

547

osobitné náklady

022

5'$8

Manká a škody

023

549

lnó ostatné náklady

024

odpisy dlhodobeho nehmotného majetku

425

552 Zostatková cena predaného dlhodobého
nehmotného majetku a dlhodobého

026

551

4

014

ostatné dane a poplatky

54? ostatné pokuty a penále

I

Eezpľostreclne

pľeelohádzajúce
IJčtovnéoýrdĺ.rbie

ĺšpoltl

09

525

s32 Daň z nehnutel'ností

činnosť
Hlavná
ĺleadaňovaná

s 340,30

191 ,1

1

a dlhodobého hmotného maietku

hmotného nnaietkľl

553

Predané cenné papiere

027

554

Pľedaný nnateriál

028

555

Nláklacly na krátkodobý Íinančnýmajetok

029

556

Tvorba fondov

030

557

ľ{áklady na precenenie cenných papierov

031

558

Tvorba a zúčtovanieopravných poloŽiek

o32

561

Poskytnuté príspevky organizačným
zloŽkárn

033

562

Poskytnuté príspevky iným účtovným
iednotkám

034

563

Poskytnuté prĺspevky fyzickým osobám

035

565

Poskytnuté prĺspevky z podielu
zaolatenei dane

036

567

Poskytnute pľĺspevkyz verejnej zbierky

037

Účtová trieda 5 spolu r. a1 aŽ r. 37

038
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ziskov a strát

Výnosy

Číslo
účttl

lČom/slDT]--TT]

ľ{UJ 2 - 01

a

tr

číslo

rladku

c

601

TrŽby za vlastné výrobky

039

602

TrŽby z predaja sluŽieb

040

604

Tržby za predaný tov;tľ

041

6'11

Zmena stavu zásob nedokončenej výroby

o42

612 Zmena stavu zásob poiotovarov

čĺnnosť
Hlavná
nezdaňovaná

ĺ

Zcĺaňovaná

Spolu

2

3

Eezprostredľle
pľedchádzaJúce
Účtovné obclobie
4

043

613

Zmena stavu zásob výrobkov

044

61.1,

Zrnena stavu zásob zvierat

045

82_1

Aktivácia materiálu a tovaru

046

vzz Aktivácia vnútroorgarlizačnýc;h sluŽieb

047

t)lJ

Aktivácia dlhodobeho nehmotnéľro

0.18

624

Aktivácia dlhgdobého ľlmotného majetku

049

641

Zmluvné pokuty a penále

050

maietku

842 Ostatné pokuty a penále

051

643

Platby za odpĺsané pohl'adávky

0s2

644

Uroky

053

645

Kuľovézisky

054

646

Prijaté ĺ1ary

055

647

osobitné výnosy

056

648

Zákonné poplatky

457

649

lné ostatné výnosy

058

651

TrŽby z pľedaja dlhcldobóho nehmotného

059

oar,{

Výnosy z dlhodobeho finančné|'tomajetku

060

UNJ

Tržby z predaja cennýcl"r papierclv a

061

3'150,00

3 150,00

I246,58

maietku a dlhodobého hmotného maietku

podielov

654 ÍrŽby z predaja materiáltl

062

Výnosy z krátkodobéľro Íinančného

063

656

Výnosy z použitia fondu

064

657

Výnosy z precenenia cennýclr papierov

065

658

Výnosy z nájmu majetku

066

661

Prijaté príspevky od organizačných

067

655

nraietku

zlaŽiek

662 Prijate príspevky od iných organizáciĺ

068

663

Prijate príspevky ocJ fi'zických clsÔl:

069

I500,00

I500,00

11124,00

664

Prĺjatéčlensképríspevky

070

278,00

278,00

1172,00

665

Príspevky z podielu zaplatenej dane

071

667

Prijaté pľíspevkyz verejnýclt zbierok

472

691

Dotáeie

073

Učtová ĺrieda 6 spolu r. 39 aŽ ľ' 73

074

1't 928,00

11 928,00

21542,58

Výsledok hospodárenia pred zdanerlĺnl r

075

-1419,85

-1 419,85

1778,33

-1419,85

-1419,85

1 778,33

74 - r.38
591

Daň z prĺjmov

076

595

Dodatočnéodvody dane z príjmov

077

Výsledok hospodárenia po zdanení (ľ' 75
_ (r.76 ĺ-r.77)) (+/)

078
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Čl.l
Všeobecnĺá údaje
(1) Pr:litická sľana ŠANCAvznikla 25.3.2015 registráciou na MV
Babitzová, Mgr.aft'Martin lnger a Ml'lDr' Viliam Novotný.

sR. Prípravný rĺýbor politickej stlany bo v zložení: Mgr.Eva

(2) lnformácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnejjednotky; uvádzajú sa mená a

priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov Účtovnej jednotky.
Pľeclsedom stľany ŠANCAje Ml.JDr.Viliam Novotný.

(3) opis činnosti, na účeltĺtorej boia účtovnájednotka zriadená a opis druhu podnikatel'skej činnosti, ak ju účtovnájednotka
vykonáva.
Učtovná jednotka bola zriadená na činnosť politickej strany a tÚto aj v sÚčasnosti vykonáva.
(4) Priemerný pľepočítanýpočet zatnestnancov, a z toho počet vedúeich zamestnancov účtovnejjednotky za účtovnéobdobie,
za ktoré sa zostavuje účtovnázávierka (d'alej len ,,beŽné Účtovné obdobie") a za bezprostredne predchádzajÚce Účtovné

obelobie' Počet dobrovol'níkov vyslaných Účtovnou jednotkou a počet dobrovol'nĺkov, ktorí vykonávali dobrovol'nĺcku činnosť pre
účtovnújednotku počas beŽného Účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajÚceho účtovnéhoobdobia'

Eežnéúčtovnéobdohie

Bezprostľedne
pľedchádzajúce účtovnó

obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnaneov

0

1

z tĺlho počet vedúeĺchzamestnancov

0

0

Počet dobrovol'níkov vyslaných účtovnou
ieclnotkou
Fočet dobrovol'nĺ[ĺov, ktorĺ vyĺĺonáva|i

dobrovol'nĺcku činnost' pre účtovnÚ jednotku
pCIčas účtovnéhoobdobia
(5) lnformácia o organizáciách v zľiadbvatel'skej pÔsobnosti účtovnejjednotky.

Politická sľana Š,{NCA nemá Žiaĺlne organizácĺe v zriadbvatelskej pÔsobnosti.

Čl.ll
lľĺfoľmácieo účtovnýohzásadách a účtovných metÓdach
(1) Učtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu, Že účtovnájednotka bude nepretrŽite pokračovať vo svojej činnosti

Zrneny Účtovných zásad a zmeny Účtovných metód s uvedením dôvodu $ýchto zmien a vyčíslenímich vplyvu na finančnÚ
hoclnotu majetku, záväzkav, základného imania a výsledku hospodárenia Účtovnejjednotky'
(2)

(3) SpÔsob oceňovania jednotlivých položiek majetku azáväzkov v členenína
a) ĺJlhoclot'ý nehmotný majetoĺĺ clbstaraný kÚpou,
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaruný vlastnou činnosťou,

c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spÔsobom,
d) dlhodobý hmotný majetok obstaľaný kÚpou,
e) dlhodobý hmotný majetok obstaľaný vlastnou činnosťou,
f) dlhodobý hmotný majetolĺ obstaraný iným spÔsobom,
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g) dlhodobý finančný majetok,
h)

zásoby obstarané kúpou,

i)

zásoby vyfuorené vlastnou činnost'ou,

j)

zásoby obstarané inýrn spÔsobom,

k)pohl'adávky,
l) krátkodobý finančný majetok,
m) časovérozlíšenie na shane aktív,
n)

záväzky vrátane rezery dlhopisov, pÔŽičiek a Úverov,

o) časovérozlĺšenie na strane pasív,
p) deriváty'

r)majetok

a

záväzky zabezpečené derivátrni,

Učtovná jednotka nemá dlhodobý rnajetok' Pohl'adávky a záväzky oceňuje menovitou hodnotou, rovnako kľátkodobý finančný
rnajetok, ktor',ý predstavujÚ peniaze na bankových Účtoch. Rezervy a Úroky z pôŽičiek oceňovala účtovná jeclnotka očakávanou
tnenovitou hodnotou. Casové rozlíšenie na strane aktív aj pasív účtovnájednotka oceňuje očakávanou menovitou hodnotou.
(4) Vzhl'adom na
(5)

absenciu dlhodobeho majetku účtovnájednotka nezostavovala odpisový p|án.

V Účtovnej závierke za rok2ala je vyfuorená rezerva na overenie účtovnejzávierky audítorom.

Čl, lll
lnfoľmácie, ktoré dopĺňajúa vysvet!'ujú údaje v súvahe

1)
2)

LJdaje o dlhodoboĺn nehmotnom rnajetku a dlhodobom hmotnom majetku zabeŽné Účtovné obdobie.

účtovnájednotka nemá náplň pre tÚto poloŽlĺu

Prehl'ad dlhodobeho majetku, na ktoý je zriadené záloŽné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má Účtovná
jednotka obmedzené právo s nĺrn nakladať'
Účtovná jednotka nerná náplň pre tÚto poloŽku

3}
4}

Udaje o spÔsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhorlgbéhĺlhmotného majetku'
účtovnájednotka nemá náplň pre túto poloŽku

Udaje o štruktúre dlhodobého finančnéhomajetku za beŽné Účtovné obdobie a jehĺr unriestnenie v členenípodl'a
poloŽielĺ súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v pľiebehu beŽného účtovnéhoobdobia v jerJnĺltlivých poloŽkách dlhodobéhĺr

finančnéhomajetku.

5}

účtovnájednotka nemá náplň pre túto poloŽku
lnformáeia o výške fuorby, zníŽenia a zúčtovaniaopravných poloŽiek k ĺjlhoclobému finančnémumajetku a opis ctÔvoĺju

ieh tvoľby, zníŽenia a zúčtovanla.

6)

Účtovná jednotka nerná náplň pre tÚto poloŽku

Frehl'ad o významných poloŽkách krátkodobeho finančnéhomajetku a o oeenení kÉtkoelobéhofinančnéhomajetku
reálnou hodnotou ku clňu, ku ktorému sa zostavuje Účtovná závierka, pričom sa uváctza vplyv takehoto ocenenia na výsledo!ĺ
hospodárenia účtovnejjed notky.

7)

účtovnájednotka nerná náplň pľe túto poloŽku

Prehl'ad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku beŽného účtovnéhoobclobia, fuorba,
zníŽenie alebo zÚčtovanie opravnýeh poloŽiek počas beŽného účtovnéhoobdobia a stav na kĺrnci beŽného účtovnéhoobdobia,
ako aj dÔvod tvorby, zníŽenia a|ebo zúčtovaniaopravných poloŽiek k zásobám'

s}

účtovnájednotka nemá náplň pľe túto položku
Opis významných pohladávok v nadväznosti na poloŽky sÚvahy a v členenína pohl'adávky za hlavnú nezdaňovanú
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činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikatel'skÚ činnosť'

s}

účtovnájednotka nemá náplň pľe túto poloŽku

Frehl'ad opravných poĺoŽiek k pohl'adávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku beŽného účtovneho obdobia,
tvorba, zníŽenie alebo zÚčtovanie opruvných poloŽiek počas beŽného Účtovného obdobia a stav na konci beŽného účtovného
obdobia, ako aj dÔvod tvoľby, zníŽenia alebo zÚčtovania opravných poloŽiek k pohlaclávkam.

10}

účtovnájednotka nemá náplň pľe túto poloŽku

Frehl'ad pohl'adávok clo lehoty splatnosti a po lehote splatnosti'

$tav na koľĺci
bežnéhg
účtovného

obdobia

beuprostľedne
pľedchádzajúceho
účtovnéhoobdobia

Pohl'adávky do lehoty splatnosti
Pohl'adávky po lehote splatnosti

Pohl'adávky spo!u

ĺ'l}
12't

1

533

1

1533

533

1533

Frehl'ad významných poloŽiek časového rozlíšenia nákladov budÚcich období a príjmov budÚcich období.

Na Účte nákladĺ:v budÚcich obdobíje zaÚčtované časovérozlíšenie internetových domén v čiastke 123 euľ'

Opis a výška zmien vlastĺrých zdrojov krytia neobeŽneho majetku a obeŽného majetku podl'a poloŽiek súvahy za
beŽné účtovnéobdobie, a to

stav na začiatku
beŽného účtovného

lmanle

a

Fľírastky
(+)

Ubytky

Pľesuny

(")

(+, ")

obdobia

foĺldy

Základné imanie
z toho:
nadačnéimanie

v

nadácii

vklady zakladatel'ov
prioľitný majetok

Fondy tvorené podl'a osobitného
oľednisu
Fond reprodukcie

z
z

Oceňovacie rozdiely
maietku a záväzkov
Oceňovacie rozdĺely
kanitálovÝch účastín

precenenia
pľecenenia

Fondy zo zisku
Rezervný fonel
Fondy fuorené zo zisku
0statné fondy
Nevysporiadaný v'ýsledok
hospodáľenia minulÝch rokov
Výsledok hospodáľenia za Účtovné
obdobie

-133827

spolĺl

"13524V

1778

-1420
1778
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Napľiek zápornej hodnote vlastných zdrojov krytia majetku politcká stľana pokračuje vcl svojej aktĺvnej činnosti.$trana
sa snaŽízískaťnových členov a podporovatel'ov a teda aj dodatočne prljmy' ktoqými ľ:y vykryla zápoľný údajvykrytia
vlastných zdrojov, splatnosť poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2020 predpokladá aktívnu účasťstrany vo
vol'bách do ľ{R sR a získanie štátneho prĺspevku na svoju činnosť'

13}

lnformácia o rozdelení účtovnéhozisku alebo vysporiadanÍ účtovnejstraty vykázanelj v ľninulých účtovných

obdobiach.

Náaov

položky

Účtovrrý zisk

Bezprostľedme
pľodchádzajúce
účtovnáobdobĺe
1778

Rozde|enĺe účtovnéhozisku
Prídel do základného imania
Prídel do fondu tvoreného podl'a osobitného predpisu
Prídel do fondu rcprodukcie
Frídel do rezeľvnéhofonclu
Prĺdel do fondu fuoreného zo zisku
Prídel do ostatnýoh foncĺov
Uhrada straty minulých obdobÍ
Frevod do sociálneho fondu

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov

1778

lné

Účtovná stľata
Vysporiadan ie účtovnejstľaty
Zo základneho imania

Z rezeruného fondu
Z fondu tvoľeného zo zisku
Z ostatných fondov

Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Prevod do nevyspoľiadaného výsledku hospodárenia niinulých rokov
lné

Stľana 4

ĺ4}

Opis a výška cudzích zdľojov, a to

$tav na začiatku
bežného

Druh reeervy

Foužitie ľezeľv

Tvorha rezerv

Zrušenie alebo zníženie ľezerv

účtovnĺáhoohdobĺa
Jednotlivé druhy
kľátkodobých zákonných
ľezerV

Jednotlivé druhy dlhodobých
zákonných rezeru

Zákonné rezeľvv spolu
Jednotlivé druhy

840

900

840

900

krátkodobých ostatných

rezerv
.lednotlivé druhy dlhodobých

ostatných rezerv
0statné ľezeruv spoltl

Rezervy spolu

Stav na konei

Dľult záväzkov

hežnéhoúčtovnéhoobdobia
ZÉlväzkypo lehote splatnosti

8576

bezprostred ne predchádaajúceho

účtovnéhoobdobia
1

5300

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou
dobou splatnostido iednĺího rr:ka

90000

90000

Kľĺĺtkodohézáväzky spolu

98576

{05300

98576

1CI5300

Zŕlväzky so zostatkovou dobou splatnosti od
iedného do piatich rclkov vľátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
viac ako päťrokov
D1hodobé závčizky spo!u
KrátkodobĺÉ

a

dlhodob'é závŕizky spolu

Učtovná jednotka eviduje k31'12.2a2() kľátkodobé záväzky v nasledovnej štľuktúre:

321
325
4v9

sty|ĺu 7426 euro
1150 euro
ostatné záväzky
pôŽička Viliam ľrlclvotný 90000 euro
záväzky z obchodného

$ociálľly Íond

úroky k pÔŽičke

splatná 31'12.202a

tsežnéúčtovľté
ohdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné

obdobie

$tav k pruómu ľĺňuúčtovnóho obdobia

0

0

Tvorba na ťarehu nákladov

0

0

Čerpanie

0

0

stav k poslednĺámtĺ dňu účtovnéhoohdobĺa

0

0

Tvorba zo zisku
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Dľuh euďzieho

zdľoja

Výška úroku v

Mena

o/o

$platnost'

Forrna zabeapečenĺa

2420

Zmluva c' pÔŽičke

suľna istiny na }ĺonci
bežnéhoúčtovnóho
obďobia

Krátkodobý
banlĺový ťlver

EUR

PÔŽička

0

+ 2,230/o

1

27600

Návratná finančná

výBomoc
E|hodobý bankový
Úver
127600

$grolu

čtovná jednotka uzatvoľila zmluvu o bezúľočnejpÔŽičke od MUDr. Viliama Novotnĺíhona čiastku 90 000 eur. Napriek tomu, Že

pÔŽička bola poskytnutá bezťlročne, v zmysle $ 23 ods' 3 zákona č.85/2005 Z.z' o pcllitických stranách a politických hnutiach ide
o bezodplatné plnenie a preto Účtovná jednotka vyčíslilaÚrok z pÔŽičky K31.12.2020 a ťlčtovalao ňom. Urok bol vyčíslenýako

obvylĺlý úrok k Úveru vo výške 3,5% a preto k 31.12.2a2a predstavoval čiastku 3150 euro. TieŽ pľijala krátkodobÚ finančnÚ
výpomoo od spoločnosti Healthcare advisory servioes s.ľ'o. Vo výške 37 600 eur so splatnosťr:u k31.12.2020' dohodnuý úrok
bol vo výške 2,23o/o 3k31.12'2020 predstavoval čiastku 920,25 euro.

1s}

Pľehl'ad o významnýeh položkách výnosov budúcich obdobĺv členenínajmäna

a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
b)

zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaranéhĺr z dotácie,

c) zostatok nepouŽitej dotácie aleho grantu,
d) zostatok nepouŽitej časti podielu zaplatenej dane,
e) zostatkovú hodnotu dlhodobeho majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.

účtovnájednotka nerná náplň pre túto poloŽku

16)

Udaje o majetku prenajatom formou finančnéhoprenájmu, a to

a) celková suma dohodnu!ých platieb ku dňu, ku ktorérnu sa zostavuje Účtovná závieľka, v členenína istinu a finančný náklacĺ,
b) surna istiny a finančnéhonákladu podl'a doby splatnosti
1. do

jedného roka vrátane,

2. od jedného roka do piatich rokov vrátane'

3.

viac ako päťrokov'
Účtovná jednotka nemá náplň pľe túto poloŽku

Čl. ru
lnfoľĺmácle, ktoľédopĺňajúa vysvetl'tljú údaje vo výkaze zĺskov a stľát

a

tovar s uvedením ich opisu a vyčíslenĺmhodnclty tĺzieb podl'a jednotlivých hlavných
ĺjruhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikatel'skej činnosti účtovnejjednotky'
(1) Prehl'ad tžieb za vlastné uýkony

účtovnájednottĺa nemá náplň pre tÚto po|oŽku
(2) Opis a vyčís|enie hodnoty významných poloŽiek pľija|ých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných

výnosov.
Učtclvná jeclnotka v roku 2020 prijala nasledovné dary a príspevky na svoju činnosť:

646
663

plnenia)
prijaté príspevky od fyzických osÔb
prijate dary (bezodplatné

3150 euľo
8500 euro

Stľana 6

6ĺj4 prijate člensképrÍspevky

27B euro

(3) Prehl'ad dotácií a grantov, ktoré Účtclvná jednotka prijala v priebehu beŽného účtovnéhoobdobia'

účtovnájednotĺĺanemá nĺáplň pre túto poloŽku
(4) Opis a surna význarnných poloŽiek finančných tnýnosov; uvádza sa aj celková suma kuzových ziskov' pričorn osobitne sa

uvádza hodnota kuzových ziskĺrv Účtovaná ku dňu, ku ktorérnu sa zostavuje účtovná závierka'
Úótovná jednotka nemá nĺápiň pre tÚto poloŽku
(5)

opis

a vyčíslenie hodnoty význaninýoh poloŽiek nákladov, nákladov na ostatné sluŽby' osobitných nákladov a iných

ostatnýeh nákladov.

ľlajvýznamnejšiu časťnákladov tvorili náklady na zabezpečenie kampane k vol'bám do VUC, mzdové náklady a odplata za nájom
ústrednej a regionálnych kancelári í"
Najvýznarnnejšie poloŽky nákladov ľvorili :

51B ostatné sluŽby
562 úroky

9156 euro
3977 euro

(6) Prehl'ad o účelea výške pouŽitia podielu zaplatenej dane za beŽné Účtovné obdobie'

účtovnájednotka neľná náplň pľe túto poloŽku
(7) Opis a suma významných poloŽiek finančnýeh nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pľĺčomosobĺtne sa
uvádza hodnota kurzových strát úČtovanáku dňu, ku ktorému sa zostavuje Účtovná závierka.

Účtovná jednotka nerná náplň pre tÚto poloŽku
(B)

V účtovnejjednotke, ktorá rná povinnosť overenia Účtovnej závierky audítorom' sa uvedie vymedzenie

a

suma nákladov za

Účtovné obdclbie v členenína náklady za
a) overenie účtovnejzávierky,
b) uisťovacie audítorskésluŽby ĺrkrt+m overenia účtovnejzávierky,

c) súvisiace audítorslĺésluŽby,
d) daňové poradenstvo,
e) ostatné neaudĺtorslĺésluŽby,

Jeeĺnotllvédruhy náklaďov ua
clverenie účtovnejzávierky

$uma
900

uisťovacie audítorskésluŽby okľem oveľenia Účtovnej závierky
sÚvisiace aud ítorské sluŽby
daňové poradenstvo
ostatné neaud ítorské sluŽĽ'y

spoĺu

900
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Čl. v

Opis úda.iov na podsúvahových účtoeh
Významné poloŽky prenajatého majetku, majetku prijatého do Úsehovy, odpísané pohl'actrávky a prípadnéd'alšie poloŽky'
účtovnájednotka nerná náplň pre tÚto poloŽku

Čl. vl

Ďaĺšie infoľmácie
(1) Opis a hodnota iných aktív, ktoými sa rozumie moŽný majetok, ktoý vznikol v dÔsledku mĺnulých udalostí a ktorého

existencla alebo vlastníctvo závisĺ od tohg, čĺnastane alebo nenastane jedna aĺebo viac neistých udalostĺ v budúcnĺlsti,
ktoých vznik nezávisíod účtovnejjednotky; týmito inými aktĺvami sú napľíkladpĺáva zo seruisných zmlúv, poistných
zmlúv, ĺĺoncesĺonárskychzmlúv, licenčných zmlúv, právaz investovania prostľiedkĺlv zíslĺaných oslobodením od dane

z príjmov.
účtovnájednotka nerná náplň pre túto poloŽku

(2) Opis a hodnota iných pasĺv vyplývajúcich zo súdnyeh ľozhodnultĺ, z poslĺytrrutých záľuk, zo všeobecne záväzných
právnych preclpisov, z ručenia podl'a jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasĺvami 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, ktoých vznik nezávisí od účtovnejjeclnotky, alebo

b) povinnosť, ktorá vznikla ako dÔsledolĺ minulej udalosti, ale ktoľá sa nevykazuje v súvahe, pretoŽe nie je
pravdepodobná, Že na splnenie tejto povirrnosti bude potrebný úbytok ekorromiokých úŽitkov, alebo výška tejtĺl
povinnosti sa nedá spol'ahlivo oceniť,
Účtĺlvná jednotĺĺanemá náplň pre tÚto položktl
(3) Opis významných poloŽiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesleĺ1ujú v účtovnĺctvea neuvádzajú sa
v súvahe; pri kaŽdej poloŽke sa uvádza jej opis, výška a Údaj' či sa týka spľiaznenýĺ:h osÔb, a to

a) povinnosť z devĺzových terľĺĺnovanýchobchodov a iných finančných derivátov,
b) povinnosť z opčných obchodov,
c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať ĺlrčitéprodulĺty alebo sluŽby, naprĺklad z dodávatel'ských alebo

odberatel'ských zmlúv'
d) povinnosť z leasingových, nájcimných, seľvisných, poistných, koncesĺonársĺĺych,licenĺiných znllúv a podobných
zmlúv,
e) inó povinnosti'
Účtovná jednotka nemá náplň pre tÚto poloŽku
(4) Prehl'ad nehnutel'ných kultúrnych pamiatok, ktore sú v spľáve alebo vo vlastníctve účtovnejjednotky.

účtovnájednotka nemá náplň pre túto poloŽlĺu
(5) lnformácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi ctňom, ku ktorému sa zostavuje Účtovná závierka a dňom jej

zostavenia.
účtovnájednotka nemá náplň pľe tÚto poloŽku
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osobitná evidencia pľíjmovz p žičiekaleho riverov podl'a

$ 22 ods"2

zákona o poĺitic{ ch stľanáeh v ľoku 2s20

Fräjatép žičky
Ívllesto

Posk!ítovateľ

Meno
Viliám
Mliam

Priezvl'sko
Novotn'í
Novotn'

Adresa
Fatranská 243oĺ7c' 040 11 Koslce
Fatranská 243oltc,040 11 Košice

Údaje
o pĺednrete
p žičkv
90 000 euro
37 600 euro

uzavretia
zmluvy
Bratislava
Bratislava

Dátum
uzavretie

zĺnluvy

op

Splatnoď

žičke
29.07.2016
23.09.2019

p

žičkv
31.72.2020
31.12-2020

osobitná evidencla darov a bezodplatn' cľr p!není v roku 2s2$
Poiitická strana šAíĺCA,Cukrová L4, 81-1 06 Bratislava
Vyhlásenie

Fiodnota daru

Meno a prĺezvísko

ľ''liegto

Predmet
daĺovania

darcu

Adresa

František oľha
MUDr. Viliam Novotnli
MUDr. Viliäm NovotnÝ
MUDr. Viliarn Novotn\i
MUDr. Viliam Novotn\i

severná 2' 080 01 Prešov
Fatranská 2430lIC,040 11
Fatranská 2430/1c,04o 11
Fatranská 243ohc,04o 11
Fatranská 2Ba/7c' 040 11

Košice
Košice
Koslce
Košice

penažn'í dar

MUDr. Viliam ľ{ovotn''

Fatranská 243oĺLc,040 1]. Košice

3,5%

podpisu podpisn

penažn'ŕ dar

PO
BA
BA
BA
BA

penažn'ŕ dar
penažnÝ dar

penažnlÍdar
rirok

Dátum

Í8.02.2o2o

podla

čísloplatobného čtt čísioplatobného lÍčtu darcu,že nie je

splatnost

dáturn prijatia

darovacej

darcu vedeného

daru

daĺu

zrnluvy

pri

000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00

29Lo993733ĺ11oa
044269661s/0900
o4426966L5/0900

2942002690/1100
29420A26901Lfio
2942A02690/LLO0

nie ie osobou
nie ie osobou
nie je osobou

0442696615/0900
044269661s/090C

?942002690/LrcO
2942AA269A/LfiO

nie ie osobou
nie ĺe osobou

20.04.2420
03.08.2020
14.09.2020

28.02.2020
30.04.2020
13.08.2020
24.09,2020

01.I2.2474

Ll.t2.7420

19.O2.2020
20.o4.202A
04.08.2020
16.09.2020
02.7?..2020

1

1

s00,00

l.:

31.7z'2o2a

3

].50,00

pe ažnonr dare

bezodplatné

stľanY r'edeného
pri

pe ažnoĺndare

cinenĺe

osobou podla
6 24

ods.l

je osobou

DAŇovÝ Únq.o BRATISLAvA
Ševčenkova32,850 00 Bratislava

Šexce

Cukrová 2272ll4
813 39 Bľatislava - mestská
časťStaľéMesto

Váš list číslo/zodňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Bratislava

25009838512021,

10050781512021

Mgľ. Vojteková

30.03.2021

30.03.202r

02/5't3781t4

Vec
Potvľdenie o stave osobného účtu
Daňový úrad Bratislava na zátklade zátkona č.35/2019 Z' z. o finančnej spľáve aozmene
a doplnení niektoďch zákonov a $ 53 ods, 4 zélkona č. 56312009 Z. z. o správe daní (daňoý poriadok)
a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znenl neskoľšíchpľedpisov

potvľdzuje,
že daňoqý subjekt

ŠANCA, IČo 424|s038, Cukľová 2272/14,813 39 Bratislava - mestská

časťStaré

Mesto
ku dňu 30'03.2021nemá nedoplatky na spľavovaných daniach.
Potvľdenie sa vydáva na žiadosťdaňového subjektu pľe účelyvýročnej správy.

Ing.Zuzana Šipošová
í29
vedúci oddelenia spľávy

Telefon

Fax

E-mail

+421 268272111 +421 268272353 duba-ba.kontakt@financnasprava.sk

Webové sídlo
www.financnaspľava.sk

DOVERA
ZDRAVoTNÁ PolsŤovŇA

0 02 Bratislava 1 2
ĺ27_11g

81

PoŠToVNÉUVERoVANE

01.04.2021

N

ŠnNcn
cuKRovA 2272t14

813 39 BRATISLAVA-STARE MESTO

Naše čislo
PV21013372

Váš /lsŕ zo dňa
30.3.2021

Vybavuje/Telefon

\19r' Zuzana Kočm ari ková
Simeková

Miesto/Dátum

NITRA

30.3.2021

Vec:Potvľdenie

@

obchodná spoločnost' DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. so sídlom: Einsteinova 25, B5'l 01
Bratislava, lCo: 35 942 436, registrácia: zapísaná v obchodnom registrĺ okresného súdu Bratislava l,
oddiel: Sa, vloŽka číslo3627lB (d'alej len ,,zdravotná poisťovňa''), vykonávajúca verejne zdravotne
poistenie na základe povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia podl'a zákona
č.58112004 Z.z. ozdravotných poĺsťovniach, dohl'ade nadzdravotnou starostlivosťou aozmene
a doplnení niektoqých zákonov v znenĺ neskoršĺch predpisov,

potvľdzuje,Ževoči
platitel'ovi poistného: ŠRľĺcn

sídlo: CUKRoVA 2272t14, 81339 BRATISLAVA-STARÉ MEsTo

lČo: 42418038

Neeviduje ku dňu vydania tohto potvrdenia pohl'adávky - z titulu nedoplatkov na poistné
verejné zdravotné poistenie, nedoplatkov na sankcĺách a nedoplatkov z ročnéhozúčtovania
poistného naverejné zdravotné poistenie podl'a zákona č.580/2004 z.z. ozdravotnom poistenĺ
a o zmene a doplnenĺ zákona č' 95l2a02 Z. z' o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektoých
na

zákonov v znenĺ neskorších predpisov (d'alej len ,,nedoplatky na zdravotnom poistení").
Potvrdenie sa vydáva na Žiadosť platitel'a poistného'

Na základe tohto pofurdenia nezaniká povinnost' platĺtel'a poistného uhradiť prípadné nedoplatky

na zdravotnom poĺsteníz dÔvodu Zmeny rozhodných skutočnostĺ zistených zdravotnou poist'ovňou
aŽ po vydanĺtohto potvrdenia'

S pozdravom

€P"pJshA
o. 3.

lng. Peter ŠrugrNprrc
manaŽér odboru správy platitelbv poĺstného
DOVERA zdravotná poĺst'ovňa, a. s.

Pravost'tohto potvľdenia sl môžete kedykol'vek nýchlo a Jednoducho overit'na www,dsyelĹ9!&plikacie.
Potvľdenie obsahujúce faksimile podpisu oprávnenej osoby a predtlačený odtlaóok pečiatky je Vydané V súlade s ust. $ 25 ods' 1 pism.

č.580/2004Z.z.ozdravotnompoisteni
V

zákona

znení neskorších predpisov a preto Sa ledná o oriqinál potvrdenia WdáVaného zdravotnou poist'ovňou.

oÔveRR zdľavotná poisťovňa, a, s.
Cintorĺnska 5' 949 01 Nitra
Zákaznicka linka: 0850 850 850
E_mail: inÍo@dovera.sk, WWW.doVera.sk

BEz čAKANlA. BEZ PAPlERoV. VŽDY oTVoRENÁ.
www.dovera.sk/plus

DÔVERA Zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinov a 25, 851 01 Bratislava, zaplsaná v obchodnom registÍi okresného sÚdu Bratislava
Sa,vloŽkač.: 3627lB,lČo 35942436,DlČ 202205113o, tČopH: sK2022051130.

ocld.:

k)

aozmeneadoplnení zákonač'9512002Z.z.opoisťovnĺctvea o zm€neadoplnení niektoýchzákonov

l,

o
N
o
(t
o

tE

J

soctALNAPo'sŤoVŇA

pobočka Bľatislava
ZdhraĺInícka/31 , 82g 02 Bratislava

Šnucn

Cukrová 2272114
813 39 Bratislava

Váš list číslo/zodňa

Naše číslo

Vybavuje/8

Bratislava

25. marc.a2O2'l

991-13/2021-BAM
705t405tJG

Gulášová/O906172184
jana.gulasova@socpoist.sk

6. aprila2O2l

Vec: Potvrdenie
Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava potvrdzuje, Že zamestnávateľ ŠlľCA,lČo: 42418038,
cukrová 2272114,8í3 39 Bratislava je podl'a údajov evidovaných Sociálnou poisťovňou ku dňu vystavenia tohto
potvrdenia evidovaný v registri zamestnávateľov vedenom Sociálnou poĺsťovňouod 10.04.2015 do 06.08.2018'
1 003491610.

variabilný symbol

Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava potvrdzuje, Že zamestnávateľ ŠANCA,podľa údajov evidovaných
Sociálnou poisťovňou ku dňu vystavenia tohto potvrdenĺa má splnené odvodové povinnosti.

Toto potvrdenie nezbavuje zamestnávateľa povinnosti uhradiť v budúcnosti prĺpadnésankcie podl'a $
s 240 (penále) zákona č. 46112003 Z. z. o sociálnom poistenĺ v znenĺ neskorších predpisov

239 (pokuty),

vzniknuté aŽnazáklade právoplatných rozhodnutĺ a týkajúce sa obdobĺ zahrnutých v tomto potvrdenĺ.

Potvrdenie sa vydáva na Žiadosť zamestnávateľa bez vykonanej kontroly správnosti odvodu poistného.
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Vee: Potvrdenie

Všeĺrlrecná zdravotná poisťovňa, a.s', pobočka Bratislava týľnto potvrdzuje, Že u pĺatitel'a
poistného ŠRĺrlcA,CUKR0VA 2272ĺ14,813 39 BRATISLAVA-STARE MEsTo, lČo:42418038
rreevicluje ku dňu 31.03'2021 pohl'adávku na poistnom na verejné zdravotné poistenie.
Toto potvrdenie nezbavu.ie platĺtel'a poistného povĺnnosti doplatiť prípadné cl'alšie pohl'adávky
zistené kontľolou'
Fotvrdeĺrie sa vydáva na Žiadost'platitel'a poistného
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sPRÁvA NEZÁvISLBHo ĺunÍToRÁ
pľe štatutárny oľgán a členom politickej stľany

Šĺľca

Spľáva z auditu účtovnejzávierky
Názor
Uskutočnil som audit účtovnejzávĺerky politickej strany ŠeNca(ďalej aj ,,politická strana"), ktoľá
obsahuje súvahu k 31. decembru2020, ýkaz ziskov a strát zarck končiaci sa k uvedenému dátumu
apoznámky, ktoľéobsahujú súhľnýznamných účtovnýchzásad a účtovnýchmetód.
Podľa môjho názoru, priložená účtovnázávíerka poskytuje pľavdiqý a verný obraz finančnej situácie
politickej strany k 31. decembru2020 a výsledku jej hospodáľenlazarok končiaci sa k uvedenému
dátumu podľa zákona č' 43112002 Z.z. o účtovníctvev znení neskorších predpisov (ďalej len ,'zákon
o účtovníctve").

Základpre názor
Audit som vykonal podľa medzináľodných audítoľskýchštandaľdov (International Standaľds on
Auditing, ISA)' Moja zodpovednost' podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednost'
audítoľa za audít účtovnejzávietky. od politickej strany som nezávislý podľa ustanovení zákona č,.
423l20I5 o štatutárnom audite a o Zmene a doplnení zákona č. 43112002 Z. z. o účtovníctvev zneni
neskoršíchpľedpisov (ďalej len,,zákon o štatutárnom audite") týkajúcich sa etiky, vrátane Etického
kódexu audítoľa, ľelevantných pľe môj audit účtovnqzávlerky a splnil som aj ostatné poŽiadavky
týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Som pľesvedčený,Že audítoľske ďôkazy, ktoré som získal,
poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj podmienený názor.
Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnúzávieľku
Štatutáľnyorgánje zodpovedný zazostavenie tejto účtovnejzávierky tak, aby poskytovala pľavdivý
a verný obraz podľa zákona o účtovníctvea za tie inteľné kontľoly, ktoľé považuje za potrebné na
zostavenie účtovnejzávierky, ktorá neobsahuje významne nespľávnostl, čl už v dôsledku podvodu
alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnejzávietky je štatutáľny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti
politickej strany nepretržite pokľačovat'vo svojej činnosti, za opisanle skutočnostítýkajúcich sa
nepretrŽiteho pokračovania v činnosti, ak je to potľebné, a za použitie pľedpokladu nepretržiteho
pokĺačovaniav činnosti v účtovnictve, ibaže by mal v úmysle politickú stranu zlikvidovat' alebo
ukončiťjej činnost', alebo by nemal inú realistickú moŽnost'nežtak uľobiť.
ZA

t

Mojou zodpovednosťou je ziskaÍ' primeľané uistenie, či účtovnázávierka ako celok neobsahuje
významne nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, avyďať spľávu audítora, vrťĺtane
názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, Že audit vykonaný
podľa medzinárodných audítoľských štandardov vŽdy odha|i významné nespľávnosti, ak také
existujú. Nespľávnosti môŽu vzniknút' v dôsledku podvodu alebo chyby a za ýznamne sa považujú
vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávat', Že jeďnotlivo alebo v súhĺneby mohli ovplyvnit'
ekonomické ľozhodnutiapouživatel'ov, uskutočnenenazáklade tejto účtovnejzávierky.

V ľámci auditu uskutočnenéhopodľa medzinárodnýclr audítorských štandardov, počas celého auditu
uplatňujem odboľný úsudok a zachovávam profesionálny skepticizmus. okrem toho:

a

a

o

a

a

Identifikujem aposudzujem ľiz1ká významnej nesprávnosti účtovnejzávieľky, či uŽ v
dôsledku podvodu alebo chyby, navľhujem a uskutočňujem audítorské postupy reagujúce na
tieto riz1ká a ziskavam audítorskédôkazy, ktoľésú dostatočnéavhodné na poskytnutie
zák|adu pľe môj názot. Riziko neodhalenia ýznamnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je
vyššieako toto riz1ko v dôsledku chyby, pretože podvod môŽe zahŕŤnťtajnú dohodu,
ťalšovanie, úmyselnévynechanie, nepravdivé r,yhlásenie alebo obídenie internej kontľoly.
oboznamujem sa s internými kontľolami relevantnými pľe audit, aby som mohol navrhnúť
audítoľsképostupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelomvy'jadľenia názoľu na
efektívnosť intern;ých kontrol politickej stľany.
Hodnotím vhodnosť pouŽitých účtovnýchzásad a účtovnýchmetód a primeranosť účtovných
odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich infoľmácií, uskutočnenéštatutárnym oľgánom.
Robím závq o tom, či štatutáľny orgán vhodne v účtovníctvepouživa predpoklad
nepretržitéhopokĺačovania v činnosti anazáklade získaných audítoľskýchdôkazov záver o
tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalost'ami alebo okolnosťami, ktoré by
mohli výzĺamne spochybnit' schopnosť politickej strany nepretľŽite pokračovaťv činnosti.
Ak dospejem k záveru, že ýznamná neistota existuje, som povinný upozorniť v mojej spľáve
audítora na súvisiace infoľmácie uvedené v účtovnejzávletke alebo, ak sú tieto informácie
nedostatočné, modifikovať môj názoľ. Moje závery vychádzajú z audítorských dôkazov
získaných do dátumu vydania mojej správy audítoľa. Budúce udalosti alebo okolnosti však
môŽu spôsobiť, Že politická stľana pľestane pokľačovat'vnepretržitej činnosti.
Hodnotím celkovú prezentáciu. štľuktúrua obsah účtovnejzávierky vrátane informácií v nej
uvedených, ako aj to, či účtovnázávierka zachytáva uskutočnenétransakcie a udalosti
spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobľazeniu.

Spľály k d'alšímpožiadavkám zákonov

a iných právnych pľedpisov

Spľdva k infoľmáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej sprdve
Štatutárny oľgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výľočnejspráve, zostavenej podľa
požiadaviekzákona č. 85/2005 Z. z. o politických stľanách a politických hnutiach (ďalej aj ,,zákon
o politických stľanách"). Môj vyššieuvedený názor na účtovnúzávlerku sa nevzťahuje na iné
infoľmácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnejzávierky je mojou zodpovednost'ou oboznámenie sa s infoľmáciami
uvedenými vo výľočnejspľáve a posúdenie, či tieto infoľmácie nie sú vo významnom nesúlade
s auditovanou účtovnouzávierkou alebo

mojimi poznatkami, ktoré som získal počas auditu účtovnej

závierky, alebo sa inak zďajúbyť významne nesprávne.

Posúdil som, či výľočná správa politickej strany obsahuje infoľmácie, ktorých uvedenie vyžaduje
zákon o politických stranách'
Na základe pľác vykonaných počas auditu účtovnejzávlerky, podľa môjho názotl:
- infoľmácie uvedené vo

daný ľok'

ýročnej správe zostavenej zarok2020 suv súlade s účtovnouzávlerkouza

- výľočnáspľáva obsahuje infoľmácie podľa zákona o

politických stranách.

okĺem toho' na zák\ade mojich poznatkov o účtovnejjednotke a situácii v nej, ktoľésom získali

počas auditu účtovnejzávierky, som povinný uviest', či som zistilvýznamné nespľávnosti vo qýľočnej
spľáve, ktoľúsom obdržal pľed dátumom vydania tejto správy audítoľa. V tejto súvislosti neexistujú
zistenia, ktoré by som mal uviesť.

Sprdva z preveľenia súladu ltospodáľenia politickej strany so zákonom č. 85/2005 Z.
stranúch a politických ltnutiach

ĺ o politických

Štatutámy orgrín je zodpovedný za hospodáľenie politickej stľany v zmysle zákonač' 85l2OO5 Z. z. o
politických stranách a politických hnutiach. Mojou zodpovednost'ou je pľeveriť súlad hospodáľenia
politickej strany so zákonom o politických stľanách a na základe výsledkov preveľenia vydať
samostatnú spľávu z tohto preveľenia.

Mgr.(nwef)Pa ický
číslolicencie SI(AU 911

dtn24.5.2021

SPRÁvA o PREvERENÍ sÚlanu o HoSPouÁnBľÍ PoLITICKEJ STRANY

so zÁroNoM

č. 85/2005 Z.z. o potitických stľanách a politických hnutiach

Pre štatutárny orgán a členom politickej stľany

Šĺľcĺ
Uskutočnil som pľeverenie súladu hospodáľenia so zákonom č. 85/2005 Z.z. o politických
stľanách a politických hnutiach (ďalej len ,,zákon") politickej strany ŠaNcak 31. decembľu

2020.

Zo dpov

e

dno

s t' štatut

Štatutárny orgán
zákona.

árneho or gánu

je zodpovedĺý za

hospodárenie politickej stľany v zmysle požiadaviek

Zodpovednost' audítoľa

Mojou zodpovednost'ou je vyjadriť závet o ýsledkoch preverenia a vydat' spľávu o tomto
preverení. Pľeverenie som vykonal v súlade s Medzinárodným štandardom pre zákazky na
preverenie. V zmysle tohto štandardu je mojou povinnosťou dospiet' k záveru, či som nezistil
žiadĺeskutočnosti, na zák|ade ktoých by som sa domnieva|, že hospodárenie politickej
strany nie je v súlade so zákonom. okĺem toho som povinný ďodržiavať pľíslušné
etické
požiadavky'
Pľeveľenie súladu hospodárenia so zákonom predstavuje zákazku na limitované uistenie. V
ľámci zákazky audítor vykonáva postupy, ktorc zahÍňajúpredovšetkým zist'ovanie informácií
od manažmentu a iných relevantných pracovníkov účtovnejjednotky, uplatňuje analytické
postupy a vyhodnocuje získanédôkazy.

Postupy vykonávané v rámci preverenia majú podstatne menšírozsah než postupy
vykonávané počas auditu r,ykonávaného v súlade s Medzinárodnými audítoľskými
štandaľdmi' a preto poskytuje menšie uistenie ako audit.

Záveľ

Na základe môjho preverenia som nezistil žiadne skutočnosti, na základe ktorych by som sa
domnieval, Že hospodáľenie politickej stľany ŠaNcak 31. decembru 2020 nie je v súlade so
zákonom.

Mgľ.
čís1olicencie
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