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sPRÁvA NEZÁusLÉrro,l,unÍToRA
pre štatutárny oľgán politickej strany Krestoanskodemokľatické hnutie

Spľáva z auditu účtovnej závieľky

Názor
Uskutočnil som audit účtovnej závierky politickej strany Kĺesťanskodemokľatické hnutie (ďalej
aj ,,politická strana"), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2017 , výkaz ziskov a strát za rok
končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných
zásad a účtovných metód.

Podľa môjho názoru, pľiložená účtovná závierka poskytuje pľavdivý a verný obraz finančnej
situácie politickej strany Kľesťanskodemokľatické hnutic k 31. dcccmbru 2017 a výslcdku jej
hospodáreniazarokkončiaci sa k uvedenému dátumu podľa zŕlkoĺač' 43112002Z.z. o účtovníctve
v zneni neskorších pľedpisov (ďalej len,,zákon o účtovníctve").

Základpreĺázot
Audit som vykonal podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on
Auditing, ISA). Moja zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť
audítora za audit účtovnej závierky' od politickej stľany som nezávislý podľa ustanovení zákona
č. 42312015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zálkona č. 43112002 Z. z. o účtovníctve
v zneni neskoľších predpisov (ďalej len,,zákon o štatutárnom audite") týkajúcich sa etiky, vrátane
Etického kódexu audítora, relevantných pre môj audit účtovnej závierky a splnil som aj ostatné
požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Som presvedčený, že audítorské dôkazy, ktoré
som získal, poskýujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor'

Zodpovednosť štatutárneho oľgánu za účtovnú závierku
Štamtámy orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala
pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovnícfue a za tie intemé kontroly, ktoré považuje za
potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v
dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závieľky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti
politickej stľany nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa
nepretľžitého pokĺačovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého
pokľačovania v čirurosti v účtovníctve' Ibaže by mal v úmysle politickú stranu zlikvidovať alebo
ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť neŽtakurobiť.

Zodpovednosť audítoľa za audit účtovnej závierky
Mojou zodpovednosťou je ziskať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje
významné nespľávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, avydať správu audítora, vrátane
názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný
podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhali významné nespľávnosti' ak také
exisfujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledkupodvodu alebo chyby aza významné sa
považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli
ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené nazáklaďe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítoľských štandardov, počas celého
auditu uplatňujem odborný úsudok azachovávam profesionálny skepticizmus. okľem toho:



a Identifikujem a posudzujem rizikä významnej nesprávnosti účtovnej závietky, či už v
dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujem a uskutočňujem audítorské postupy ľeagujúce
na tieto riziká a získavam audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskýnutie
zäkladu pre môj názot. Riziko neodhaleniavýznamnej nesprávnosti v dôsledku podvodu
je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahÍňať tajnú dohodu,
falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie intemej kontroly.
oboznamujem sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby som mohol navrhnúť
audítorské postupy vhodné za daĺých okolností, ale nie za účelom vyjadľenia niĺzoru na
efektívnosť inteľných kontľol politickej strany.
Hodnotím vhodnosť použitých účtovných ziĺsad a účtovných metód a primeranosť
účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym
orgánom.
Robím záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovnícfue používa predpoklad
nepretľžitého pokĺačovania v činnosti anazáklade získaných audítorských dôkazov záver
o tom, či existuje významnáneistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami' ktoré by
mohli významne spochybniť schopnosť politickej strany nepretržite pokračovať v činnosti.
Ak dospejem k záveru, Že výzĺamná neistota exisfuje, som povinný upozorniť v mojej
správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto
infoľmácie nedostatočné, modifikovať môj názor. Moje závery vychádzaj,íz audítorských
dôkazov získaných do dátumu vydania mojej správy audítora. Budúce udalosti alebo
okolnosti však môžu spôsobiť, že politická strana prestane pokľačovať v nepretržitej
činnosti.
Hodnotím celkovú prezentáciu, štrukturu a obsah účtovnej závierky vrátane informácií
v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytŕxa uskutočnené transakcie
a udalosti spôsobom, ktoý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Sprdva k informdciám, ktoré sa uvddzajú vo výročnej spľáve

Štatutá.ny oľgán je zodpovedný za informácie uvedené vo vyročnej správe, zostavenej podľa
požiadaviekzákonač. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach (ďalej aj ,,zákon
o politických stranách"). Môj vyššie uvedený ĺázot na účtovnú závieľku sa nevzťahuje na iné
informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je mojou zodpovednosťou oboznámenie sa s
informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto infoľmácie nie sú vo
významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo mojimi poznatkami, ktoré som
ziskal počas audifu účtovnej zävierky, alebo sa inakzdajúbý významne nesprávne.

Posúdil som, či výľočná správa politickej strany obsahuje informácie, ktorych uvedenie vyžaduje
zákon o politických stranách.

Na základe pľác vykonaných počas auditu účtovnej závierky' podľa môjho ĺánoru'.

- informácie uvedené vo vyročnej správe zostavenej zarok20l7 sÍlv súlade s účtovnou závieľkou
za daný rok,

- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o politických stranách.

okľem toho, na základe mojich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré som získal
počas auditu účtovnej závierky, som povinný uviesť, či som zistil významné nesprávnosti vo
výročnej správe, ktoru som obdržal pred dátumom vydania tejto spľávy audítora. V tejto súvislosti
neexistujú zistenia, ktoré by som mal uviesť.
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Sprúva z preveľenia súlaďu hospoďdrenia politickej strany Krest'anskodemokľatické hnutie so
zúkonom č. 85/2005 Z. z. o politických strandch a politických hnutiach

Štatutárny orgán je zodpovedný za hospodárenie politickej stľany Kĺesťanskodemokratické hnutie
v zmysle zákona č. 8512005 Z. z. o politických stľanách a politických hnutiach. Mojou
zodpovednosťou je preveľiť súlad hospodárenia politickej strany so zákonom o politických
stľanách anazáklade výsledkov preverenia vydať samostafiirú spľávu z tohto preverenia.

Ing. JozefRešetór

Licencia ŠKAU č.525

Trebišov 23.04.20I8
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sPRÁvA o PRBVEREľÍ sÚr,a.ou o HosPouÁnrľÍ PoLITICKEJ STRANY

so Zákonom č. 85/2005 Z.z. o po|itických stranách a politických hnutiach

Pľe štatutáľny orgán politickej stľany Kľesťanskodemokĺatické hnutie

Uskutočnil som preverenie súladu hospodárenia so zákonom č. 85/2005 Z.z. o politických stranách

a politických hnutiach (ďalej len ,,zákon") politickej strany Kresťanskodemokľatické hnutie

k 31. decembruZ0l7.

Zodp ov e dno s ť štatutóľne ho or gánu

Štatutárny orgán je zodpovedný za hospodárenie politickej strany v zmysle požiadaviek zákona.

Zodpovednosť audítora

Mojou zodpovednosťou je vyjadriť záver o ýsledkoch pľeverenia a vydať správu o tomto preveľení.

Pľeverenie som vykonal v súlade s Medzinárodným štandardom pre zäkazky na preverenie. V zmysle tohto

štandardu je mojou povinnosťou dospieť k záveru, či som nezistil žiadne skutočnosti, na zžtklade ktoých
by som sa domnieval, že hospodárenie politickej strany nie je v súlade so zákonom' okľem toho som
povinný dodržiavať pľíslušné etické požiadavky.

Preverenie súladu hospodárenia so zákonom predstavuj e zákazLil na limitované uistenie. V rámci zákazky
audítor vykonáva postupy, ktoré zahľňajú pľedovšetkým zisťovanie informácií od manažmentu a iných
relevantných pracovníkov účtovnej jednotky, uplatňuje analyické postupy a vyhodnocuje získané dôkazy.

Postupy vykonávané v rámci pľeverenia majú podstatne menší rozsah než postupy vykonávané počas

auditu vykonávaného v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi, a pľeto poskytuje menšie

uistenie ako audit.

Záver

Na základe môjho pľeveľenia som nezistil žiadne skutočnosti, na záL<Iade ktoých by som sa domnieval, že

hospodárenie politickej strany k 31' decembruZ0l7 nie je v súlade so zákonom.

Ing. JozefRešetár

Licencia SKAU č.525

Tľebišov 23.04.20l8

L. Svobodu 2357/ I2

075 0I Trebišov
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Výročná správa za rok 2oL7

1. Predkladatel'

V zmysle s 30 ods. 1 zákona č. 85/2005 Z. z o politických stranách a politických
hnutiach vznení neskorších predpisov, d'alej len zákon č.85/2oo5 Z.z.a listu z Úradu štátnej
komisie pre volby a kontrolu financovania politických strán zo dňa 16. 1. 2018 predkladá
Kresťanskodemokratické hnutie Výročnú správu svojho hospodárenia za rok2oL7.

2. Východiská hospodárenia

Kresťanskodemokraticke hnutie začalo k I.L.I1L7 hospodáriť s majetkom v hodnote
I37 969,- €, z toho dlhodobý hmotný a nehmotný majetok bol vo výške L7 366,- €, finančný
majetok mal hodnotu 1'L8 579,- €, pohl'adávky boli výške 767,- €, časové rozlíšenie bolo

výške L 257 ,- € a záväzky dosiahli hodnotu 37 623,- €.

3. Hospodárenie KDH

Majetok KDH mal k3L. L2.2017 hodnotu
- dlhodobý hmotný a nehmotný majetok
- finančný majetok
- pohl'adávky
- časové rozlíšenie
Záväzky KDH dosiahli k 31. 12.2oL7 hodnotu
- dodávatelske faktúry
- záväzky voči zamestnancom
- odvody do sociálnej poisťovne a zdrav.poisťovní
- daň zo závislej činnosti
- krátkodobé rezervy
- ostatné rezervy
- ostatné záväzky
- prijaté krátkodobe finančné výpomoci
- sociálny fond

226 786,- €
1879L,- €

2o3 LlL,- €
2563,-€
232L-€

130 858,- €
4 2o9,- €
3 679,- €
2 334,- €

48L,- €
8 000,- €

].0 000,- €
]- 90].,- €

100 000,- €
254,- €

z toho:

z toho:

Dodávatelské faktúry za služby týkajúce sa účtovného obdobia roku 2oI7 vo výške

4 2o9,- € boli uhradené v priebehu mesiaca január 2018. Mzdy zamestnancov za mesiac

december, odvody do Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a daň zo závislej činnosti
za mesiac december 2017 boli odvedené v priebehu mesiaca január 20L8.

Ústredie KDH lŠarárikovo námestie 4,B1'1 02. BratiSlava Irel  lWWWkdh'Sk
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Krátkodobé zákonné rezervy roku 2017 tvoria: rezervy na audit účtovnej závierky a

Výročnej správy KDH za rok2017 vo výške 3 600,- € a rezervy na nevyčerpané dovolenky za

rok 2017 vrátane poistného vo výške 4 4oo,- €. ostatné rezervy tvorí rezerva na pokutu vo

výške 10 000,- eur.

Príjmy KDH dosiahli v roku 2017 celkovú výšku 553 507,- €

Hlavnú položku príjmov tvorili :

- príspevok zo štátneho rozpočtu,
- dary od fyzických osôb,
- dary od iných organizácií
- členské príspevky,
- bezodplatné plnenia
- ostatné krátkodobe finančné výpomoci
- iné prlmy (úroky, iné ostatné prtjmy)

284 564,- €
36 835,- €
1000,- €

487L3,- €
2 too,- €

180 000,- €
295,- €

Štruktúra príjmov a ich výška je uvedená v prílohe č' 6 a č. 20.

lné príjmy KDH v zmysle zákona č. 85/2005 Z. z. v roku 2oL7 nemalo

Výdavky KDH dosiahli v roku 2017 výšku 377 925,- €.

Na zabezpečenie svojej činnosti vynaložilo KDH nasledovné náklady:

- politická práca (Rady KDH, odborné semináre a iné politicke akcie)
- náklady na volebnú kampaň pre volby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2oL7,
- výdavky na správne záležitosti (nájomné, energie, administratívne služby, telefónne

a poštové poplatky, cestovné),
- osobné výdavky (mzdové náklady, odvody do poisťovní, príspevok na stravovanie

zamestnancov),

- služby lT, tlačový servis,
- nákup drobného hmotného majetku,
- spotreba materiálu (kancelársky a propagačný materiál, pohonné hmoty, tlač),
- iné výdavky (odpisy majetku, poistné, poplatky, audit, členské poplatky, prieskumy, daň

z úrokov),
- osobitné náklady - náklady na stretnutia s občanmi a sympatizantmi v rámci realizácie

projektov Nový November, celoslovenský deň KDH, celoslovenské stretnutia primátorov
a starostov, Deň rodiny, matiek, otcov, detí, výstup na Ďumbier a pod.

- náklady na reprezentáciu (stravné a občerstvenie pri politických akciách, stretnutia
klubov KDH a pod.)

Štruktúra výdavkov a ich hodnota je uvedená v prílohe č. 20

Ústredie KDH |Šafárikovo námestie 4,BÍ1'02, Bratislava ITel :  IWww.kdh.sk
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4. Doolňuiúce informacle

Dosĺahnutým výsledkom hospodárenia po zdanení za rok 2oL7 je strata vo výške
4 478,- €, ktorý bude zaúčtovaný na nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Návrh na schválenie účtovej závierky za rok 2017 bude predložený v mesiaci apríl
2018 na zasadnutíPredsedníctva KDH. (5 30 ods.2 písm. d) zákona č.85/2005 Z.z.|.

Kresťanskodemokratické hnutie evidovalo k 3L.I2.2oL7 celkom 8948 riadne
platiacich členov, organizovaných v 736 Kresťanskodemokratických kluboch na Slovensku.
( 5 go ods. 2 písm. i)zákona č.85|2oo5Z.z|.

Členské príspevky v roku 2017 dosiahli výšku 487L3,- €. V danom roku KDH neprijalo
členský príspevok, ktorého suma za účtovné obdobie bola vyššia, ako je dvojnásobok
minimálnej mzdy pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou určenou pre príslušné
účtovné obdobie.

( $ go ods. 2 písm. j) zákona č. 85/2005 Z. z.|.

V roku 2017 prijalo Kresťanskodemokratické hnutie na volebnú kampaň pre volby do
orgánov samosprávnych krajov a na účel financovania činnosti hnutia nasledovné
krátkodobé finančné pôžičky:

(s 30 ods. 2 písm. f) zákona č. 85/2005 Z. z.|.

Názov, adresa, Výška pôžičky

€

Dátum prijatia

pôžičky

Dohodnutý term ín splatenia

MUDr. lvan Uhliarik,

Partizánska 2LI7 /5,909 01

Skalica

20 000,-

20 000,-

20 000,-

20 000,-

20 000,-

20 000,-

10 000,-

76.02.2017

15.o3.2017

10.04.2017

09.0s.2017

!7.07.2017

1.4.08.2077

L3.L0.2077

3L.O8.2017

3L.O8.20L7

3L.08.2077

3L.O8.2017

30.06.20L8

30.06.20L8

30.06.201_8

Alojz Hlina, Hummelova

2L66ĺ8, 8L1 03 Bratislava ].

L0 000,-

20 000,-

10 000,-

L0 000,-

Ls.06.2077

2s.08.2017

20.10.2017

30.LO.2017

30.06.2018

30.06.2018

30.06.2018

30.06.2018

Ústredie KDH lŠafárikovo námestie 4,B11'02' Bratislava ITel :  IWWW.kdh'Sk
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Účtovná jednotka eviduje na účte s++ Úroky vo výške 2 4I8 eur z prijatých pôžičiek.

Dňa 3.7. 2oL7 bola vrátená pôžička p. MUDr. lvanovi Uhliarikovi Vsume 80.000,- eur a výška

úrokov 1 004 eur, úroky boli vypočítané na základe úrokovej sadzby uvedenej v zmluve

o pôžičke. Zvyšná suma na účte 544 Úroky predstavuje 1474,- eur - úroky z
prijatých pôžičiek, túto sumu tvorí úrok z pôžičiek za rok 2oL7 od p. MUDr. lvana Uhliarika

763,- eur a úrok z pôžičiek od p. Alojza Hlinu 651,- eur.

Kresťanskodemokratické hnutie neeviduje záväzky po lehote splatnosti
(5 go ods.2 písm. k)zákona č.85l2oo5Z.z.|

5.Záver

Súčasťou Výročnej správy KDH za rok 2ot7 je aj ročná účtovná závierka overená
audítorom, ktorý bol určený Slovenskou komorou audítorov žrebom zo zoznamu audítorov.

Prílohou Výročnej správy je aj potvrdenie daňového úradu , zdravotných poisťovní

a Sociálnej poisťovne, že KDH nemá k3L.L2.21L7 nedoplatok na daniach a nedoplatok na

poistnom na zdravotné poistenie a nedoplatok na poistnom na sociálne poistenie

a povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie. ( 9 eo ods. 2 písm. h) zákona č.

85l2oosz. z.l

Výročná správa obsahuje informácie o hospodárenícelej strany.

KDH realizovalo svoju hospodársku činnosťv súlade s platnými právnymi predpismi

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, nenastali

žiadne udalosti osobitného významu' ( 9 Eo ods.2 písm. clzákona č. 85/2005 Z.z.|.

predseda KDH

V Bratislave 21.3.2018

Prílohy: 20

Ústredie KDH | ŠaÍárlkovo námestĺe 4. B1'1 02, BratiSIava l Tel':  I WW\^/.kdh'Sk



@KDHĺmffi"
Príloha č. 1

VYHlÁsENlE

Týmto vyhlasujeme, že predložená Výročná správa za rok 2oL7 za

Kresťanskodemokratické hnutie obsahuje všetky náležitosti podl'a jednotlivých ustanovení

zákona. Správu sme spracovali v súlade s účtovnou závierkou KDH za rok 2oL7 a v súlade

s platnými právnymi predpismi

Toto vyhlásenie predkladá Kresťanskodemokratické hnutie ako súčasť Výročnej

správy svojho hospodárenia za rok 2oL7 - zákon č. 85/2005 Z'z. o politických stranách

a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

predseda KDH

V Bratislave 2L.3.2OI8

Ustredie KDH lŠafárikovo námeStie 4.8II 02, Bratislava ITel.:  I Www.kdh.sk



@KDHĺmffi*
Príloha č.2

VYHLASENIE

Týmto vyhlasujeme, že Kresťanskodemokratické hnutie ako politická strana

nevykonávala vo vlastnom mene žiadnu podnikatel'skú činnosť a neuzatvorila ani zmluvu

o tichom spoločenstve.

Toto vyhlásenie predkladá Kresťanskodemokratické hnutie ako súčasť Výročnej

správy svojho hospodárenia za rok2oL7 - 5 20 ods. 2 zákona č.85/2005 Z.z. o politických

stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

Alojz Hlina

predseda KDH

V Bratislave 2L.3.20L8

Ustredie KDH |Šafárikovo námestĺe 4,1LI 02, Bratislava ITel.:  I WWW.kdh'Sk



@KDH*#ffi*
Príloha č. 3

VYHLÁsENtE

Týmto vyhlasujeme, že Kresťanskodemokratické hnutie ako politická strana v roku

2017 nezaložila obchodnú spoločnosť a ani sa nestala jediným spoločníkom tejto spoločnosti

za účelom podnikania

Kresťanskodemokratické hnutie v roku 2oL5 založilo a je jediným spoločníkom

obchodnej spoločnosti KDH servis s.r.o., so sídlom šafárikovo námestie 77/4,9LI 02

Bratislava, lČo: so LL3 og7, zapísanej dňa 22.L'2O16 do obchodného registra okresného

súdu Bratislava l., odd.: Sro, vložka č. Lo8498/B a založenej za účelom podnikania

Súčasťou príloh výročnej správy za rok 2077 je kópia výpisu KDH servis s.r.o.,

z obchodného registra SR.

Toto vyhlásenie predkladá Kresťanskodemokratické hnutie ako súčasť Výročnej

správy svojho hospodárenia za rok2oI7 _ s 20 ods. 3 zákona č'85l2oo5Z'z. o politických

stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

predseda KDH

V Bratislave2I.3.2OL8

ÚstredieKDHIsafárlkovonámestle 4.B1'L02,BratĺSlavaITel : WWW.kdh'Sk



@KDHĺmffi-
Príloha č.4

VYHLASENIE

Týmto vyhlasujeme, že Kresťanskodemokratické hnutie nemalo v roku 2077 príjmy

p rostred n íctvom uved e nej o bch od n ej spoločnosti

Toto vyhlásenie predkladá Kresťanskodemokratické hnutie ako súčasť Výročnej

správy svojho hospodárenia za rok 2oL7 - s 20 ods. 4 zákona č. 85/2005 Z.z. o politických

stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

A z ina

predseda KDH

V Bratislave 2I.3.2OLB

Ústredie KDH | Šafárikovo námestie 4.B71, 02, Bratislava ITel.:  I WWW.kdh.Sk



@KDHĺffitffi*
Príloha č. 5

VYHlÁsENlE

Týmto vyhlasujeme, že Kresťanskodemokratické hnutie ako politická strana a

obchodná spoločnosť KDH servis s.r.o., so sídlom šafárikovo námestie 7714,8LL 02

Bratislava, lČo: 50 LL3 og7, ktorej KDH je zakladatelbm a jediným spoločníkom,

v kalendárnom roku 2017 nebola a nie je uchádzačom, alebo záujemcom (pri získavaní

zákaziek) o účasť na verejnom obstarávaní podl'a zákona č. 343l2oL5 Z. z. o verejnom

obstarávanía o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneníneskorších predpisov

Toto vyhlásenie predkladá Kresťanskodemokratické hnutie ako súčasť Výročnej

správy svojho hospodárenia za rok2017 - 5 20 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z' z. o politických

stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

predseda KDH

V Bratislave 2L.3.2OL8

Ústredie KDH l Šafárikovo námestie 4. B1'1' 02, BratiSlava I Tel..  I WWW.kdh.Sk



@KDH*ffiiff*"
Príloha č.6

Prehl'ad o príjmoch KDH
V členení podl'a 9 22 ods. ]. zákona o politických stranách

Príjmami KDH v roku 2017 boli:

a) prrjmy z členských príspevkov 487L3,- €

b) prljmy z darov a iných bezodplatných plnení 39 935,- €

c) prljmy z dedičstva 0,- €

d) prlmy z predaja alebo prenájmu hnutelhého majetku 0,- €

e) prÚmy z úrokov z vkladov na bežných účtoch v bankách €

f) podiely na zisku z podnikania obchodných spoločností 0,- €

8) výnosy z cenných papierov verejne obchodovatelhých

na verejnom trhu 0,- €

h) prljmy z pôžičiek a úverov 180 000,_ €

i) príspevok zo štátneho rozpočtu - na činnosť hnutia 284 564,- €

j) iné príjmy z právnych vzťahov a plnení povinností
podl'a osobitných predpisov 294,-€

Spolu pr'jmy a v'ýnosy: 553 507,- €

Tento prehl'ad predkladá Kresťanskodemokratické hnutie ako súčasť Výročnej správy

svojho hospodárenia za rok2017 - 9 so ods.2 písm. e) zákona č. 85/2005 7. z o politických

stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

predseda KDH
V Bratislave 21.3.2018

1

Ústredie KDH l Šafárlkovo námestĺe 4' BIL 02, BratiSlaVa I Tel.'  I WWW kdh.Sk



OKDH*ffiff*o
Príloha č.7

VYHLASENIE

Týmto vyhlasujeme, že Kresťanskodemokratické hnutie v roku 2oL7 použilo

prostriedky zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom č. 85/2005 7. z. o politických stranách

a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

Toto vyh|ásenie predkladá Kresťanskodemokratické hnutie ako súčasť Výročnej

správy svojho hospodárenia za rok2oI7 - 5 29 zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách

a politických hnutiach v zneníneskorších predpisov.

predseda KDH

V Bratislave2L.3.2OLB

UstredieKDH|Šafárikovonámestĺe 4,81702,BratĺSlavaITel.'.+ IWWW.kdh.Sk
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SÚvaha (Uč NUJ 1 - 01) lČo / SID4 6

strana aktív BeŽné účtovné obdobie

Bezprostľedne
predchádzajúce

účtovné
obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto
a b 112 3 4

A. NeobeŽný majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021 001 84 066,1 1 65274,75 18 791,36 1 7 365,56

1 Dlhodobý nehmotný majetok r' 003 až 008 o02 285,60 285,60

Nehmotné z vývojovej a obdobnej činnosti
012 - + 091

Softvér 013 _ (073 + 091 AU) 004

ocenitel'né práva 014 - (o74 + 091 AÚ)

ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091 006

obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 _ 093)

Poskýnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095

28s,60 285,60

2 Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 009 78 780,51 64 989,15 13 791,36 'ĺ2 365'56

Pozemky (031) 010 4 904,48 x 4 904,48 1842,48

Umelecké diela a zbierky (032) 011 x

Stavby 021 - (0s1 - 092 AÚ) 012 15 912,03 7 335,26 8576,77 8975,77

Samostatné hnutel'né veci a súbory hnutel'ných vecí
o22 - (o82 + o92 AÚ)

013 17 2n,00 16 966,89 310,11 1 547,31

Dopravné prostriedky 023 - (083 + o92 AÚ) 014 40 687,00 40 687,00

Pestovatel'ské celky trvalých porastov 025 - (085 + o92 AÚ) 015

Základné stádo a ť.ažné zvieĺatá 026 - (086 + o92 AÚ) 016

Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AU) 017

ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ) 01E

obstaranie dĺhodobého hmotného majetku (o42 - o94) 019

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AU) o20

3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 aŽ ĺ.028 02'l 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach V
ovládanei osobe (061_096 AU)

o22 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s
podstatným vplyvom (062-096 AÚ)

023

Dlhové cenné papiere drŽané do splatnosti (065 - 096 AU) 024

PÔŽičky podnikom v skupine a ostatné pÔŽičky (066 + 067) _ 096 AU 025

ostatný dlhodobý finančný majetok (069 _ 096 AÚ) 026

obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 _ 096 AÚ) o27

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AU) ozB
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čNUJ1-01vaha 0 0 5 8 6 8 4 6lČo / stD

strana aktív Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce

účtovné
obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto
a b 1 2 3 4

B, obeŽný majetok spolu r.030 + r.037 + r. 042+ r.051 029 205 673,64 205 673 64 1 19 346,21

1. Zásoby r.031 aŽ r.036 030

Materiál (112+119) _'191

Nedokončená výroba a poĺotovary Vlastnej uýroby (121+122) - (192 +

1 93)

Výrobky (123 - 194)

Zvieralá (124 - 195) 034

Tovar (132+139) - 196

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

2. Dlhodobé pohl'adávky r. 038 až r. 041 037

Pohl'adávky z obchodného styku (311 AU až314 AÚ) - 391 AÚ 038

ostatné pohl'adávky (315 AÚ - 391 AÚ) 039

Pohľadávky voči účastníkom zdruŽení (358 AÚ _ 391 AÚ) 040

lné pohl'adávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) _ (391 AÚ) 041

3 Kľátkodobé pohľadávky r. 043 aŽ r. 050 042 2 562,50 2 562,50 767,50

Pohl'adávky z obchodného styku ((311 AU aŽ 314 AU) - 391 AU) 043 635,32 635,

ostatné pohl'adávky (315 AÚ - 391 AU) 044 12M,00 1244,00 748,00

Zúčtovanie so sociálnou poisťovňou a zdravotnýmĺ poisťovňami
(336)

045 x

Daňové pohl'adávky (341 aŽ345) 046 X

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k Štátnemu rozpočtu a
rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)

047 x

Pohl'adávky voči účastníkom zdruŽení (358 AÚ _ 391 AÚ) 048

Spojovací účet pri zdruŽení (396 - 391 AÚ) 049

lné pohladávky (335 AU + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) _ 391 AÚ 050 683,18 683.18 19,50

4. Finančné účty r. 052 aŽ r. 056 05í 203 111,14 203 111,14 1 18 s78,71

Pokladnica (211 + 213]. 052 83 499,32 X 83 499,32 67 817,26

Bankové úč:ty (2214g + 261) 053
1 19 61 1,82 x 1 t9 611,82 50 761,45

Bankové účty s dobou Viazanosti dlhŠou ako jeden rok (221 AÚ) 054 x

KÉtkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291
AU

055

obstaranie krátkodobeho finančného majetku (259 - 291 AU) 056

c. časové rozlíšenie spolu r' 058 až r. 059 057 2321,46 2321,46 1257,33

1 Náklady budúcich období (381) 058 2321,46 2321,46 1 251,33

Príjmy budúcich období (385) 059

Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057 o6o 292061,21 226786.46
I

65274,15 
)

137 969,10
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úvaha čNUJ1-01 0 4lČo / srDfTT_l
Bezprostredne

predchádzajúce účtovnéStrana pasív č.r. Bežné účtovné obdobie
obdobie

a 5 6

Fond reprodukcie (413) 065

oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414) 066

oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415) 
] ooz

95 928,72 
,

100 346,5706ĺ

062

063

064

Základné imanie (411)

PeňaŽné fondy tvorené podl'a osobitného predpisu (412)

A' Vlastné zdroje krytia majetku spolu
r. 062 + r. 068 + r.072 + r.073

1' lmanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067

2. 068

071

069

070

Fondy tvorené zo zisku r' 069 až r. o71

ostatné fondy (427\

Rezervný fond (421)

Fondy tvorené zo zisku (423)

3. Nevysporiadaný v'ýsledok hospodárenia minulých rokov
(+;- 428)

072 100 346,57 -57 423,26

4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r'062 + r'068
+ r.072 + r.074 + r.101)

073 -4 417,85 157 769,83

B. Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097 074 130 857,74 37 622,53

Rezervy r. 076 aŽ r' o78 075 ĺ7 999'53 20347,34

Rezervy zákonné (451 AU) 076

ostatné rezervy (459 AU) 077 10 000,00

1

Krátkodobe ÍezeNy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ) 078 7 999,53 20u7,34

079 253,71 216,04

080 253,71 216,04

081

082
083

084

085

Dlhodobe nevyfakturovane dodávky (476)

2

Záväzky z ná4mu (474 )

ostatné dlhodobe záväzky (373 + 479

Dlhodobé záväzky r. 080 aŽ r' 086

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

Vydané dlhopisy (473)

Dlhodobé pri'|até preddavky (475)

Dlhodobé zmenky na úhradu (478)

086

087 1 2 604,s0 17 059,1s

088 4 209,21 6 9'ĺ4'79

089 3 678,98 6249,32

090 2334,48 2 964,45

091 481,33 930,59

092

093

094

095

Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096

Záväzky z obchodného styku (321 až326) okrem 323

Záväzky voči zamestnancom (331 +333)

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

Záuäzky z dÔvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov

Záuäzky voči účastníkom zdruŽení (368)

+ 479

3

+

ostatne záväzky (379 + 373 + 474

Daňové záväzky (341 aŽ345)

Spojovací účet pri zdruŽení (396)

096 1 900,50

Bankové v'ýpomoci a pôžičky r. 098 aŽ r. 100 097 100 000,00

Dlhodobé bankové úvery (461 AU) 098
BeŽné bankové úvery (231 + 232 + 461 AU) 099

4.

Prijaté krátkodobe finančné výpomoci (241 + 249) 100 100 000,00

Časové rozlíšenie spolu r. 102aŽr' 1o3 101

Výdavky budúcich období (383) 102 |

c.

Výnosy budúcich obdobĺ (384) 103

Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + 1.'1g1 137 969,10104 
I

226186,46
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ziskov a strát NUJ2-01 0 0 5 8 6 8 4 6lČo / stD
nnost'

Náklady Spolu
Bezprostredne

b c 42

Zdaňovanáčíslo
účtu

Číslo
riadku

Hlavná
nezdaňovaná

502 Spotreba energie

01

02

03

04

501 Spotreba materiálu

511 opravy a udrŽiavanie

82 817,56

4 504,36

82 B'17,56

4 504,36

680726,42

8 483,22

504 ' Predaný tovar

1 796,38 1 796,38 2

512 Cestovné 05 89,38460,50 460,50

513 Náklady na reprezentác|u 06 34 440,0314 646,62I 14646,62,

07

08

09

518

524

521

133 888,08

23 516,25

71 985,15

918 981,41

98 687

32

ostatne sluŽby

Zákonne sociálne poistenie a zdravotné

Mzdové náklady

133 888,08,

71 985,15

23 516,25

525 ostatné sociálne poistenie 010

527 Zákonne sociálne náklady 011 1929,77 1929/7 3324,22

528 ostatné sociálne náklady 012

531 Daň z motorových vozidiel 013

532 Daň z nehnutel'ností 014 97,47 97,47 77,47

538 ostatné dane a poplatky 015 297,28 297,28 303,68

541 Zmluvné pokuty a penále 016 22,91 22,91

542 ostatné pokuty a penále 017 20,00 20,00 10 000,00

543 odpísanie pohl'adávky 018

544 Uroky 019 2 417,70 2 417 ,70 17 742,67

545 Kurzové straty o20

546 Dary 021

547 osobitne náklady 022 30 656,84 30 656,84 37 831,91

548 Manká a škody 023

549 lné ostatné náklady 024 7 232,08 7 232,08 4 659,75

55'l odpisy dlhodobeho nehmotného majetku
a dlhodobeho hmotného maietku

025 1 636,20 '1 636,20 10 806,62

552 Zostatková cena predaného dlhodobého
nehmotného majetku a dlhodobeho
hmotného majetku

026

553 Predané cenné papiere o27

554 Predaný materiál 028

555 Náklady na krátkodobý finančný majetok 029

556 Tvorba fondov 030

557 Náklady na precenenie cenných papierov 031

558 Tvorba a zúčtovanie opravných poloŽiek 032

561 Poskytnute príspevky organizačným
zloŽkám

033

562 034Poskytnuté príspevky iným účtovným
iednotkám

563 Poskytnuté prĺspevky fyzickým osobám 035

565 Poskytnute prĺspevky z podielu
zaplatenej dane

036

567 Poskytnute prĺspevky z verejnej zbierky o37

Učtová trieda 5 spolu r. O1 aŽ r.37 038 377 925,15 1 860 889,061
Ä377 925,
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ziskov a strát čNUJ2-01 0 0 5 I 6 8 4 6lČo / slD

Výnosy Spolu

b 2 3 4

hádzajúce
ne

Číslo
riadku

innosť
Zdaňovaná

Bezprostredne

a

Hlavná
nezdaňovaná

Cĺslo
účtu

601

602

604

Tžby za vlastné výrobky

TrŽby za predaný tovar

TrŽby z predaja sluŽieb

039

041

040

611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 042

612 Zmena stavu zásob polotovarov 043

613 044 tZmena stavu zásob výrobkov

614 Zmena stavu zásob zvierat 045 
,

621 046Aktivácia materiálu a tovaru

622 Aktivácia vnútroorganizačných sluŽieb 047 
i

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného
maietku

048

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 049

641 Zmluvné pokuty a penále 050

642 ostatné pokuty a penále 051

643 Platby za odpísané pohl'adávky 052

644 Uroky 053 1,39 1,39 123,75

645 Kuzové zisky 054

646 Prijaté dary 055 2 100,00 2 í00'00 330,00

647 osobitné výnosy 056

648 Zákonné poplatky 057

649 lné ostatné výnosy 058 294,02 294,02

651 rrŽby z predaja dlhodobeho nehmotného
maietku a dlhodobého hmotného maietku

059

652 Výnosy z dlhodobého flnančného majetku 060

653 ržby z predaja cenných papierov a
podielov

06í

654 rrŽby z predaja materiálu 062

655 Výnosy z krátkodobeho finančného
maietku

063

656 Výnosy z pouŽitia fondu 064

657 Výnosy z precenenia cenných papierov 065

658 Výnosy z nájmu majetku 066

661 Prijate prĺspevky od organizačných
zloŽiek

067

662 Prijaté príspevky od iných organizáciĺ 068 1 000,00 1 000,00 1 150,00

663 Prijaté prĺspevky od fyzických osôb 069 36 835,00 36 835,00 358 916,37

664 Prtjate členské prĺspevky 070 48 712,70 48712,70 53 738,75

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 07'l

667 Prijate príspevky z verejných zbierok 072

Dotácie 073 284 564,41 1 604 404,51691 284 564,41

Učtová trieda 6 spolu r. 39 aŽ r.73 074 373 507,52 373 507 ,52 2 018 663,38

Výsledok hospodárenia pred zdanením r
74 - r.38

075 4 417,63 4 417,63 157 774,32

591 Daň z príjmov 076 0,22 0,22 4,49

595 Dodatočne odvody dane z príjmov 077

4 417,85 157 769,83Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75
- (r.76 + r.77)) (+l-)

078 4 417,85
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L. Názov strany a jej skratka
Sídlo:

lČo:
Dátum registrácie:
Číslo registrácie:

Poznámky

k účtovnej závierke zostavenei k 31.12.2oI7

!. Všeobecné údaje

Krest'anskodemokratické hnutie ( KDH)

Šafárikovo námestie 7714, 8Lt 02 Bratislava - Staré
Mesto, Slovenská republika
00s86846
23.02.1990
NVVS/2-38211990

2. Štatutárny orgán: Alojz Hlina - predseda KDH, Hummelova 2].6618,9LtoL
Bratislava - Staré Mesto

3. Politická činnosť
4' Priemerný prepočítaný počet zamestnancov k3L.L2.2)L6 bol 6,L osôb a k

3L.I2' 2oL7 bol2,9 osôb.
5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: riadna
6. Dátum schválenia účtovnej závierky za rok 2oL6: účtovná závierka bola schválená na

zasadnutí predsedníctva KDH dňa 24' apríla 2oL7.
7. Kresťanskodemokratické hnutie založilo a stalo sa jediným spoločníkom obchodnej

spoločnosti KDH servis s.r'o., Šafárikovo námestie 77/4,8LL 02 Bratislava- Staré
Mesto ($ zo ods. 4 zákona č. 85/2005 7'z. o politických stranách a politických
hnutiach v znení neskorších predpisov). KDH servis s.r'o. bola zapísaná dňa 22.L.2oL6
do obchodného registra okresného súdu Bratislava l'

ll. Účtovné zásady a metódy
1' Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania vo

svojej činnosti.
2' V priebehu účtovného obdobia roka 2oI7 neboli vykonané zmeny účtovných metód

ani účtovných zásad. Účtovné metódy a všeobecná zásady boli účtovnou jednotkou

konzistentne aplikované.
3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení:

o účtovná jednotka oceňuje nakupovaný dlhodobý hmotný a nehmotný
majetok obstarávacími cenami, t.j. cenou obstarania a nákladmi súvisiacimi
s obstaraním, napr. preprava, inštalácia, montáŽ a pod' Súčasťou obstarávacej
ceny nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré
vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania,

Ústreclie K DH I safárikovo námestie 4, B1'1' 02, BratĺSlava I Tel.:  I WWW kdh.Sk
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o nakupované zásoby sa oceňovali obstarávacími cenami, t.j. cenou obstarania
a nákladmi spojenými s ich obstaraním, napr. preprava, provízie, poistné, clo
a pod. Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny.

o účtovná jednotka oceňuje pohl'adávky pri ich vzniku menovitými hodnotami.
Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožitelhé pohl'adávky formou
opravných položiek.

o Dlhodobý finančný majetok sa pri obstaraní (prvotné ocenenie) oceňuje
obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním (poplatky,
provízie za sprostredkovanie a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky
z úverov, kurzové rozdiely a náklady spojené s držbou podielu'

o Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa dlhodobý finančný
majetok oceňuje takto:

o Podielové cenné papiere a podiely v dcérskych, spoločných a pridružených
účtovných jednotkách: obstarávacou cenou upravenou o prípadné zníženie
ich hodnoty oproti ich oceneniu v účtovníctve.

o účtovná jednotka oceňuje krátkodobý finančný majetok ich menovitými
hodnotami.

o účtovná jednotka oceňuje časové rozlíšenie na strane aktív menovitými
hodnotami vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej
súvislosti s účtovným obdobím.

o účtovná jednotka oceňuje záväzky ich menovitými hodnotami pri ich vzniku.
Ak sa pri inventarizácií zistí, že suma záväzkov je iná, ako ich výška
v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a V účtovnej závierke v tomto
ocenení.

o účtovná jednotka oceňuje rezervy menovitými hodnotami, resp' sa oceňujú
v predpokladanej výške záväzku.

o účtovná jednotka oceňuje prijaté úvery menovitou hodnotou pri ich vzniku.
o účtovná jednotka prijaté pôžičky oceňuje menovitou hodnotou pri ich vzniku.
o účtovná jednotka oceňuje časové rozlíšenie na strane pasív menovitými

hodnotami vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej
súvĺslosti s účtovným obdobím.

4. Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje v súlade s s23 MF sR č' MF/24342/2oo7-74,
ktorým sa stanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnovy pre
účtovne jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania, a to
mesačnou odpisovou sadzbou z obstarávacej ceny, počnúc mesiacom zaradenia do
používania, v závislosti od stanovenej doby životnosti a času, počas ktoreho je
majetok použitelhý pre súčasnú činnosť' Pozemky sa neodpisujú.
odpisová skupina 1- mesačný odpis vo výške 1/48 obstarávacej ceny
odpisová skupina 2 _ mesačný odpis vo výške L/72 obstarávacej ceny
odpisová skupina 6 - mesačný odpis vo výške L/48o obstarávacej ceny

Ústredie KDH |ŠaÍárikovo námestie 4,B7I02, Bratis|ava ITel.;  lWWWkdh.Sk



OKDH'ffiff*'"
5. Poistenie majetku

Účtovná jednotka má majetok _ dopravné prostriedky v hodnote 40 687 ,- € poistené
formou zmluvného poistenia a formou havarijného poistenia.
Ročné poistné predstavuje sumu L7o2,5o- eur. lný majetok účtovná jednotka nemá
poistený.

6. opis údajov na podsúvahových účtoch
Účtovná jednotka eviduje na podsúvahových účtoch drobný hmotný investičný
majetok v hodnote do 1700,- eur.

7. opis údajov, ktoré vysvetl'ujú údaje v účtovnej závierke

Účtovná jednotka preúčtovala krátkodobú rezervu vytvorenú v roku 20].6 vo výške
10 000,- eur z účtu 323_ Krátkodobé rezervy na účet 459 _ ostatné rezervy.
Účtovná jednotka eviduje na účte 544 Úroky vo výške 2 4L7,7o eur z prijatých
pôžičiek. Úroky sú vyčíslené podl'a výšky úrokovej sadzby uvedenej v zmluvách
o pôžičkách.

ilr. lnformácie, ktoré doplňujú a vysvetl'ujú údaje v súvahe a vo v'ýkaze
ziskov a strát

UStredie KDH lsafárlkovo námeStle 4,B1'1 02, Bratĺ5lava ITe|.:  Iwwwkdh.sk



Vzorová tabul'ka k čl. l ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovol'níkov

Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne

predchádzajúce účtovné
obdobie

Priemerný prepočĺtaný počet zamestnancov 2,9 6,1

z toho počet vedúcich zamestnancov 1 1

Počet dobrovol'nĺkov vyslaných Účtovnou jednotkou

Počet dobrovol'nĺkov, ktorĺ vykonávali dobrovol'nícku
činnosť pre účtovnú iednotku počas účtovného obdobia



Vzorová tabul'ka k čl. lll ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Tabul'ka č. í

Spolu

285,60

285,60

285,60

285,60

Zostatková hodnota

Poskytnuté
preddavky na

dlhodob
nehmotn majetok

Obstaranie
dlhodobého
nehmotného

majetku

Ostatn dlhodob
nehmotn majetok

ocenltel'né právaSoftvér

285,60

285,60

285,60

285,60

Nehmotné
v'sledky

z v vojovej
a obdobnej

činnosti
Prvotné ocenenie - stav
na začiatku beŽného
čtovného obdobia

prĺrastky

bytky

presuny

Stav na konci beŽného
t]lčtovného obdobia
Oprávky _ stav na
začiatku beŽného
t]lčtovného obdobia

prĺrastky

ubytky

Stav na konci beŽného
čtovného obdobia

Opravné položky - stav
na začiatku beŽného
t]čtovného obdobia

prĺrastky

ribytky

Stav na konci beŽného
čtovného obdobia



Stav na začiatku beŽného
čtovného obdobia

Stav na koncĺ beŽného
t]lčtovného obdobia

Tabul'ka č.2

Spolu

75718,51

3062

78780,s1

63352,95

1636,20

64989,1 5

Poskytnuté
preddavky

na
dlhodob
hmotn
maietok

Obstaranle
dlhodobého
hmotného
majetku

Drobn
a ostatn
dlhodob
hmotn
majetok

Zäkladné
stádo

a t'ažné
zvieratá

PestovateIšké
celky trval ch

porastov

Dopravné
prostriedky

40687

40687

40687

40687

Samostatné
hnutel'né

veci
as bory

hnutel'n ch
vecí

17277

17277

15729,69

1237,20

16966,89

Stavby

'ĺ5912,03

15912,03

6936,26

399

7335,26

Umelecké
diela

a zbierky
Pozemky

1842,49

3062

4904,48

Prvotné ocenenie _

stav na začiatku
beŽného t]lčtovného

obdobia

prírastky

rlbytky

presuny

Stav na koncĺ
beŽného t]lčtovného

obdobia
oprávky - stav na
začiatku beŽného
t]čtovného obdobia

prĺrastky

Úbytky

Stav na konci
bežného tjčtovného

obdobia
opravné poloŽky -
stav na začiatku
beŽného Účtovného



Zostatková hodnota

12365,56

13791 ,36

0

0

1547,31

310,11

8975,77

8576,77

1842,48

4904,48

obdobia

prĺrastky

rlbytky

Stav na konci

beŽného učtovného
obdobia

Stav na začiatku
beŽného Účtovného
obdobia
Stav na konci

beŽného Účtovného
obdobia

Vzorovátabul'ka kčl.lIlods.4a 5 o štrukt rea ozmenách jednotliv ch položiekdlhodobéhofinančného majetku

Spolu

Pruotné ocenenie

5000

5000

Opravné poloŽky

Poskytnuté
preddavky na

dlhodob
finančn
majetok

Obstaranie
dlhodobého
finančného

majetku

Ostatn'
dlhodob'
finančn
majetok

P žičky
podnikom

v skupine a
ostatné p žičky

D!hové cenné
papiere dÉané do

splatnosti

Podlelové cenné
papiere a podiely

v obchodnej
spoločnosti

s podstatn m
vplyvom

Podle!ové cenné
papiere a podiely

v ov!ádanej obchodnej
spoločnosti

5000

5000

Stav na začiatku beŽného
čtovného obdobia

Prĺrastky

Ubytky

Presuny

Stav na konci beŽného tjčtovného

obdobia

Stav na začiatku beŽného

Účtovného obdobia

Prĺrastky



Zostatková hodnota

5000

5000

5000

5000

Ubytky

Stav na konci beŽného Účtovného
obdobia

Stav na začiatku beŽného
Účtovného obdobia
Stav na konci beŽného t]čtovného
obdobia

Vzorová tabul'ka k č!. lII ods. 4 o štruktÚre dlhodobého flnančného majetku

Účtovná hodnota ku koncu

bezprostredne
predchádzaj ceho
tičtovného obdobia

5000

beŽného tjčtovného
obdobia

5000

Hodnota vlastného !manla ku koncu

bezprostredne
predchádzaj ceho
tičtovného obdobia

5000

beŽného
čtovného
obdobia

5000

Podiel čtovnejjednotky
na hIasovacích právach

(v %)

100

PodieI na základnom
imaní(v %)

100

Názov
spoločnosti

KDH servis s.r.o.



Vzorová tabul'ka k čl. lll ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku

Tabul'ka č. í

Tabul'ka č.2

Stav na konci bežného tičtovného
obdobia

ÚuytryPrírastky
Stav na začiatku beŽného tjčtovného

obdobiaKrátkodob fi nančn majetok

Majetkové cenné papiere na

obchodovanie

Dlhové cenné papiere

obchodovanie
na

Dlhové cenné papiere
splatnostbu do jedneho

drŽané do splatnosti

so
roka

ostatné realizovatel'né cenné
papiere

Obstarávanie krátkodobeho
finančného majetku

Krátkodob ' finančn majetok
spolu

Vplyv ocenenia na vlastné imanieVplyv ocenenia na v sledok hospodárenia bežného
tÍčtovného obdobia

zv:Íšenie/ znĺŽenie hodnoty

(+Ĺ)
Krátkodob finančn majetok

Majetkové cenné papiere na obchodovanie

Dlhové cenné papiere na obchodovanie

Ostatné realizovatel'né cenné papiere

Krátkodob finančn majetok spolu



Vzorová tabu!'ka k čl. lll ods. 7 o v vojl opravn ch položiek k zásobám

Vzorová tabu|'ka k čl. lll ods. 9 o v vojĺ opravn ch poloŽiek k pohl'adávkam

Stav na konci bežného
čtovného obdobia

Ztičtovanie opravnej
poloŽkv

ZníŽenie opravnej
položky

Tvorba opravnej poIožky
(zv' šenie)

Stav na začiatku beŽného
čtovného obdobiaDruh zásob

Materiál

Nedokončená v roba
a polotovary vlastnej
v'roby

V'robky

Zvieratá

Tovar

Poskytnut preddavok

na zásobv

Zásoby spolu

Stav na konci beŽného
čtovného obdobia

Ztičtovanle opravnej
Položky

ZníŽenie opravnej
položky

Tvorba opravnej poloŽky
(zv, šenie)

Stav na začiatku beŽného
čtovného obdobia

Druh pohl'adávok

Pohl'adávky
z obchodného styku

ostatné pohl'adávky

Pohl'adávky voči
učastnĺkom zdruŽenĺ

lne pohl'adávky

Pohl'adávky spolu



Vzorová tabul'ka k čl. lll ods. 10 o pohl'adávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Vzorová tabul'ka k č!. ll! ods. 12 o zmenách vlastn ch zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku

Stav na konci

bezprostredne predchádzaj ceho čtovného
obdobia

767,50

767,50

beŽného tičtovného obdob!a

2562,50

2562,50

Pohl'adávky do lehoty splatnosti

Pohl'adávky po lehote splatnosti

Pohl'adávky spolu

Stav na konci bežného
Účtovného obdobia

lmanie a fondy

Fondy zo zisku

Presuny
(+. -)

Ubytky
G)

Prírastky
(+)

Stav na začiatku bežného
učtovného obdobia

Základné imanie

z toho:

nadačné imanie v nadácii

vklady zakladatelbv

prioritny majetok

Fondy tvorené podl'a

osobitného predpisu

Fond reprodukcie

Oce ovacie rozdiely
z precenenia majetku a
záväzkov
Oce ovacie rozdiely
z precenenia kapitálov ch
t]lčastĺn

Rezervn fond

Fondy tvorené zo zisku



100346,57

-4417,85

95928,72

-1 57769,83

.í57769'83

157769,83

-4417,85

í53351'98

-57423,26

157769,83

1 00346,57

ostatné fondy

Nevysporiadan v'sledok
hospodárenia minul'ch rokov

V sledok hospodárenia za
t]lčtovné obdobie

Spolu

Vzorová tabul'ka k čl. lll ods' 13 o rozdelení čtovného zisku aIebo vysporiadaní čtovnej straty

Bezprostredne predchádzaj ce čtovné obdobie

157769,83

Rozdelenie čtovnéhoz!sku

157769,83

Vysporiadanie čtovnej straty

Názov poloŽky

Účtovn zisk

Prídel do základného imania

Prídel do fondu tvoreného podl'a osobitného predpisu

Prídel do fondu reprodukcie

Prĺdel do rezervného fondu

Prĺdel do fondu fuoreného zo zisku

Prĺdel do ostatn ch Íondov

Uhrada straty minul ch obdobĺ

Prevod do sociálneho fondu

Prevod do nevysporiadaného v sledku hospodárenia minul ch rokov

lné

Účtovná strata

Zo základného imania

Z rezervného fondu

Z fondu tvoreného zo zisku

Z ostatn ch fondov



Z nerozdeleného zisku minul ch rokov

Prevod do nevysporiadaného v sledku hospodárenia minul ch rokov

lné

Vzorová tabul'ka k čl. l!! ods. 14 písm. a) o tvorbe a pouŽití rezerv

Vzorová tabul'ka k čl. lll ods. 14 písm. c)a d) o záväzkoch

Stav na konci bežného
čtovného obdobia

7999,53

1 0000

17999,53

Zrušenie alebo
zníženie rezerv

Použitie rezerv

20347,34

20347,34

Tvorba rezeru

7999,53

1 0000

17999,53

Stav na začiatku bežného
čtovného obdobla

20347,34

20347,34

Druh rezervy

Jednotlivé druhy krátkodob ch
zákonn'ch rezerv
Jednotlivé druhy dlhodob ch

zákonnych rezerv
Zákonné rezeruy spolu
Jednotlivé druhy krátkodob ch

ostatn,ch rezerv
Jednotlivé druhy dlhodob ch

ostatn'ch rezerv
ostatné rezervv spolu

Rezervy spolu

Stav na konci

bezprostredne predchádzaj ceho
čtovného obdobia

867,57

16191 ,58

17059'í5

216,04

beŽného tičtovného obdobia

12604,50

12604,50

253,71

Druh záväzkov

Záväzky po lehote splatnosti

Záuäzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou

splatnosti do iedného roka

Krátkodobé záväzky spoIu

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do
piatich rokov vrátane

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť

rokov



216,04

17275,19

253,7',|

12858,21

Dlhodobé záväzky spolu

Krátkodobé a d!hodobé záväzky spolu

Vzorová tabul'ka k čl. lll ods. 14 písm. e) o v voji sociálneho fondu

Vzorová tabul'ka k čl. Il! ods. í4 písm. f) o bankov ch veroch, p Žičkách a návratn ch finančn ch v pomociach

Bezprostred n e pred ch ád zaj ce
čtovné obdobie

167,22

469, 06

420,24

216,04

Bežné čtovné obdobie

216,04

280,43

242,76

253,71

Sociálny fond

Stav k prvému d u tičtovného obdobia

Tvorba na ťarchu nákladov

Tvorba zo zisku

Čerpanie

Stav k poslednému d u tičtovného obdobia

Suma istiny na konci
bezprostredne predchádzaj ceho

čtovného obdobia

Suma istiny na konci
beŽného ličtovného obdobia

'100000

100000

Forma zabezpečenia

žiadna

Splatnost'

30.06.2018

V ška roku v %

4o/o p.ä'

Mena

EUR

Druh cudzieho
zdroja

Krátkodob
bankov' ver

P Žička

Návratná finančná
v'pomoc
Dlhodob bankov
ver

Spolu



Vzorová tabu!'ka k čl. lll ods. 15 o v znamn ch poloŽkách v nosov budticich období

Vzorová tabul'ka k čl. lll ods. 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Stav na konci bežného ričtovného
obdobia

ÚnytryPrírastky
Stav na konci bezprostredne

predchádzaj ceho čtovného obdobia
Položky v nosov budticich

období z d vodu

bezodplatne nadobudnutého
dlhodobého majetku

dlhodobého majetku obstaraného
z dotácie

dlhodobého majetku obstaraného
z finančného daru

dotácie zo štátneho rozpočtu alebo
z prostriedkov EurÓpskej Únie

dotácie z rozpočtu obce alebo z
rozpočtu vyššieho zemného celku

grantu

podielu zaplatenej dane

dlhodobého majetku obstaraného
z podielu zaplatenej dane

Stav na konci beŽného ričtovného
obdobia

Finančn nák!adlstina
Stav na konci bezprostredne
predchádzaj ceho čtovného

obdobia
Záväzok

Celková suma dohodnut ch platieb

do jedného roka vrátane

od jedného roka do pĺatich rokov
vrátane

viac ako päť rokov



Vzorová tabul'ka k čl. lV ods. 6 o čele a v ške pouŽltla podielu zaplatenej dane

Vzorová tabul'ka k čl. lV ods. 8 o nákladoch vynaloŽen ch v stivislosti s auditom čtovnej závierky

PouŽitá suma beŽného ričtovného
obdobia

PouŽitá suma z bezprostredne
predchádzai ceho čtovného obdobia

Zostatok podiel u zaplatenej dane bežného tičtovného obdobia

Účel použitia podie!u zaplatenej dane

Suma

3600

3600

Jednotllvé druhy nákladov za

overenie Účtovnej závierky

uisťovacie audítorské sluŽby okrem overenia čtovnej závierky

st]visiace audĺtorské sluŽby

da ové poradenstvo

ostatné neaudĺtorské sluŽby

Spolu



OKDH*ffiiffi*
Príloha č.9

lnformácia o finančnei sltuácii KDH v rokoch 20Ls.201.6,20t7

Ukazovatel' Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017

Majetok celkom 459 97L,- L37 969,- 226786,-

Záväzky celkom: 5r7 394,- 37 623,- 130 858,-

Príjmy celkom: 1 050 097,- 2 0r8 664,- 373 507,-

Výdavky celkom: L33L572,- 1 860 894,- 377 925,-

Hospodársky

výsledok: - 281475,- r57 770,- -4 4L8,-

V EUR

Tento prehl'ad predkladá Kresťanskodemokratické hnutie ako súčasť Výročnej správy

svojho hospodárenia za rok2oI7 - 5 30 ods' 2 písm' b) zákona č. 85/2005 Z.z. o politických

stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

predseda KDH

V Bratislave 2I.3.2018

Ústredie KDH Isafárikovo námestie 4'81"I02' BratiSlava ITel :  Iwwuĺ.kdh'sk



@KDHĺmtffi?-'

Príloha č. 10

Prehl'ad nákladov vynaložených na volebnú kampaň pre volby do orgánov
samosprávnych krajov v roku 2oL7

Náklady na volebnú kampaň pre volby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017
boli vo výške L28I7o,93 eur'

Prehl'ad nákladov V eur, v členenípodl'a 9 3 ods. 8 zákona o volebnej kampani:

a) náklady na úhradu predvolebných prieskumoV a volebných

prieskumov verejnej mienky

b) náklady na úhradu platenej inzercie alebo reklamy

c) náklady na vysielanie politickej reklamy

d) náklady na úhradu volebných plagátov

e) náklady obchodnej spoločnosti

f) cestovné výdavky členov politickej strany a prehl'ad cestovných

náhrad zamestnancov politickej strany

g) prehl'ad darov a iných bezodplatných plnení, ktorých hodnota sa určuje

9 23 ods. 7 zákona č. 85/2005 Z.z. - uvedený v prílohe č. ]-1

h) všetky ostatné náklady politickej strany na propagáciu jej činnosti,

cielbv a programu

od 3l.marca 2Ot7

spolu náklady politickej strany na propagácĺu

Sumár nákladov:

Sumár peňažných darov:

4 080,-

16 505,29

28258,32

0-

2829,39

8265,-

55 773,56

20724,37

76 497,93

0,-

L28L70,93

8 265,-

Ústredle KDH lŠafárikovo námestĺe 4.B1,1,02. BratiSlaVa ITel '  lWWW.kdh'St(
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Tento prehľad predkladá Kresťanskodemokratické hnutie ako súčasť Výročnej správy

za rok 2oL7 - 5 30ods.2 písm. m) zákona č.85/2005 Z'zo politických stranách a politických

hnutiach v znení neskorších predpisov

Alojz Hlina

predseda KDH

V Bratislave 2L.3.2OLB

Ústredie KDH |Šafárikovo námestĺe 4,87t02, Bratislava ITel.:  |Www.kdh.sk
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Príloha č.11

Prehl'ad o prijatých daroch v roku 2ot7
(9 30 ods. 2 písm. g) zákona č. 85/2005 Z. z.|.

Evidencia darov (podl'a $ 23 ods' 7. zákona č. 85/2oo5 Z.z.):

Prehl'ad darov, ktorých hodnota sa určuje podl'a 5 23 ods. 7. zókona č. 85/2005 Z.z.

podľa 5 3 ods. 8 písm. g) zákona o volebnej kampani

!.

al meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
M U Dr. An n a Zá bo r ská, Záhr adná 267 / 26, 97 2 07 Boj n ice

b) údaje o dare: peňažný dar
cl miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy: Bratislava, 22.8.2oL7
d) hodnota daru podl'a darovacej zmluvy: 1000,- Eur
e) dátum prijatia daru: 24.8.2oI7
f) číslo platobného účtu darcu: sK].609000000005031902069
8) číslo pIatobného účtu KDH: sK8509000000005117523115
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 9 24 ods.l.

2

a) Katarína Dečová, Na Rožku 330/8,040 01 Košice-Kavečany
b) peňažný dar

Bratislava, 26.L0.2OL7
5 000,- eur
3L.r0.2017
s K03 02 000000003 9 7 s 6445 12

s K8 5 09000000005 1 1 7 523 rLs
darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 9 24 ods.1.

a) lng. Stanislav Kahanec, Jurkovičova 6579/L2' 080 01 Prešov
b) peňažný dar

Bratislava, 27 .LO.2OL7
1 265,- eur
30.L0.2017
s K225600000000884356700 1_

s K850900000000s 1 17 523Lr5
darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.L.

c

d

e

0
s)
h)

3

c
d

e
f)

s)
h)

UStredieKDHlŠafárikovonámestĺe 4,81'1'02, Brati5|avaITe|.: IWWWkdh.Sk
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Evidencia darov - právnické osoby

1.

a

b

názov a adresa sídla darcu: EPC ENERGY, s.r.o., Bratislavská 2L,931' 01 šamorín
údaje o dare: peňažný dar
miesto a dátum uzavret|a darovacej zmluvy: Bratislava, L6'Lo.2oI7c

L.

d hodnota daru podl'a darovacej zmluvy: 1000,- eur
e dátum prijatia daru: 31.10.2oL7
f) číslo platobného účtu darcu: sK7702000000002997389L59
g) číslo platobného účtu KDH: sK85090000000051L7523115
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a g 24 ods.1

Spolu peňažné dary podl'a zákona o volebnej kampani: 8 265 eur

Evidencid ostatných darov (podlb 5 23 ods.7. zókona č' 85/2005 Z.z.):,

a} meno' priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
PhD. Marek Cimbala, Jána Francisciho I54/3o,054 01 Levoča

b) údaje o dare: peňažný dar
c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy: Bratislava, L3.1'.2ot7
d) hodnota daru podl'a darovacej zmluvy: 500,- Eur
e) dátum prijatia daruz L6.L.21L7
f) číslo platobného účtu darcu: sK920900000000062L2552!7
g) čís!o platobného účtu KDH: sK6652000000000015478o3I
h} darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 9 24 ods.1

a) MUDr. Miroslav Mikolášik, Samuela Nováka t767 /3, 026 07 Dolný Kubín
b) peňažný dar
c) Bratislava, 26.2.20L6
d) 15 000,- eur
e) 2.L.2OL7 1250 eur

13750 eur boli uhradené v roku 20].6
f) sK1302000000003348289654
g) SK66s200000000001s 478031
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a g 24 ods'1

2

3

UStredie KDH l Šafárikovo námestie 4. BI7 02' BratiSlava I Te|.:  I W\ľW.kdh.Sk
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a

b

MUDr' Miroslav Mikolášik, Samuela Nováka L767/3,026 01 Dolný Kubín
peňažný dar
Bratislava, 9.2.2017
30 000,- eur

c

d

e 24.2.2077
2.3.2077
4.4.2077
4.5.20L7
L.6.20L7
3.7.20L7
4.8.20L7
6.9.20L7
!L.9.2017
6.Lr.2017
4.L2.2017

L 250,- eur
1 250,- eur
1 250,- eur
1 250,- eur
1- 250,- eur
1 250,- eur
1 250,- eur
1 250,- eur
1 250,- eur
1 250,- eur
1 250,- eur spolu 13 750, - eur

4.

f) sK13020000000033482896s4
g) SK6652000000000015478031,
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 9 24 ods.1

a) lng. lvan štefanec, Zadunajská cesta 1191/g,85L01 Bratislava
b) peňažný dar
c) Bratislava, 6.2.2OL7
d) 2 !60,- eur
e) L6.2.2oI7
f) sK961111000000670699s000
g) SK66s200000000001s 478O3L
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.1

a lng. Michal Kocián, Medzilaborecká 138/5, 821' oL Bratislava

b peňažný dar
c Bratislava, 28.6.2077
d L 500,- eur
e 15.8.20L7
f) sK4711110000001129204009
g) SK66s2000000000015 47803I
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a $ 24 ods.1

a) MUDr. Anna Záborská, Záhradná267/26,972ot Bojnice
b) peňažný dar

5

6

Ústredie KDH lŠafárikovo námestie 4,B11, 02' BratiSIava ITel :  I WWW.kdh.Sk
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7

c) Bratislava, 2.6.20L7
d) 8 250,- Eur
e) 9.8.2OL7 3 750,- eur

9.8.2OL7 750,- eur
25.8.2OI7 750,- eur
4.LO.2077 750,- eur
L3.1I.20I7 750,- eur
I5.LI.2OL7 750,- eur
15.L2.2OI7 750,- eur

f) sK160900000000s031902069
g) SK66s2000000000015 47803I
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a s 24 ods.1

a) tng. lvan Štefanec, Zadunajská cesta 119119,85LO1 Bratislava
b) peňažný dar
c) Bratislava, 20.L2.2OL7
d) 2 160,- eur
e) 22.L2.2OL7
f) sK9611110000006706995000
g) SK665200000000001547803L
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 9 24 ods.1

Ústredie KDH | ŠaÍárikovo námestie 4, 9LL 02, Bratislava I Tel.:  | WWW.kdh.Sk
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L

Prehl'ad iných bezodplatných plnení v roku 2oL7
(9 30 ods. 2 písm. g) zákona č. 85/2005 z.z.|.

Prehl'ad iných bezodplatných plnenĺ, ktorých hodnota sa určuje podl'a 5 23 ods. 8. zókono č.

85/2005 Z.z.

a} meno, priezvisko a bydlisko poskytovatel'a iného bezodplatného plnenia:
Alojz Hlina, Hummelova 2166/8,8L1 03 Bratislava 1

b) popis iného bezodplatného plnenia: hnutelhé veci do výpožičky
c) miesto a dátum uzavretia zmluvy o inom bezodplatnom plnení: Bratislava,

26.6.20L7
d) hodnota bezodplatného p!nenia podl'a zmluvy: 2 100,- Eur
e} vyčíslenie rozdielu, ktoný vznikol pri prijatí iného bezodplatného plnenia: pri

oceneníbezodplatného plnenia nedošlo k rozdielu' ocenenie je v súlade s cenou
obvyklou.

f) dátum prijatia iného bezodpIatného plnenia: výpožička hnutelhých vecí
v období od 26.6.2017 _ 3t.L2' 2oI7

8) poskytovate!'bezodplatného p!nenia podpisom zmluvy vyhlasuje, že nie je
osobou podl'a I24 ods.l.

Sumár peňažných darov: 37 835 eur

Sumár iných bezodplatných plnení: 2 100 eur

predseda KDH

V Bratislave 21.3.20L8

Ústredie KDH lSafárikovo námestie 4.B11'02' BratiSlaVa ITel.:  IWWW.kdh'Sk
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Príloha č. 12

oznámenÍe webového sídla KDH

Týmto Vám oznamujeme webové sídlo KDH, na ktorom si hnutie plnípovinnosti:

podl'a 9 22 ods' 5 zákona č. 85l2oo5 Z. z.

http ://kd h.sk/wp-content I uploads / 2OL8/ 03 / zozna m osob da rcov2O L7. pdf

podl'a s 23 ods. 4 zákona č.85/2oo57. z

http://kd h.sk/darv/

predseda KDH

V Bratislave2L.3.2OL8

UStredie KDH |Šafárikovo námestie 4,B1'I02. BratiSlava ITe|.:  IWWW.kdh.Sk
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Príloha č. 13

Kresťanskodemokraticke hnutie predkladá účtovnú závierku obchodnej spoločnosti

KDH servis s.r.o., za účtovné obdobie 2oL7 , za ktoré sa vyhotovuje výročná správa ( 9 go

ods. 2 písm. l) zákona č. 85l2oo5 z. z.|

Ustredie KDH | Šafárikovo námestĺe 4, 9Lt 02, Bratislava I Tel'.  | WWW.kdh.Sk



r ÚČľovNA ZAVIERKA ililil]ilillillllill]ilil] -l
mikro Účtovnej jednotky

zostavenák 3 1 .1 2 .2 0 1 7
údaje sa zarovnávajú vpravo' ostatné údaje sa pĺšu zl'ava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Udaje sa vypíRaJo paličkovým pĺsmom (podl'a tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
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UZMUJvI4_1

Uč MUJ

Gen€Íovaná z FoF - oMEGA www kÍos sk

Daňové identiÍikačné čĺslo

2120188796
lČo

50113097
SK NACE

73.11.0

x riadna

mimoriadna

priebeŽná

(vyznači sa x)

Učtovná závierka

Za obdobie

Bezprostredne
predchádzajÚce
obdobie

Mesiac Rok

od012017
do12 2017
od012016
do12 2016

PĺiloŽené sÚčasli Účtovnej závierky
x Súvaha (Úč MÚJ 1-oí )

(v eelých eurách)
X Výkaz ziskov a strát (Úč MUJ 2-o1)

(v eeých eurách)
X Poznámky (Uč MUJ 3_oí)

(v celých eurách alebo eulooentoú)

obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

KDH servis s ro

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

ŠnrÁn lKoVo NAMEsT lE
PsČ obec

81102 BRAT!SLAVA STARE
označenie obchodného registra a čĺslo zápisu obchodnej spoločnosti

okresný súd Bratis!ava !

Číslo

771 4

MESTO

, Od d i e I

Sro, VIoŽka číslo 108498/B
TeleÍónne čĺslo Faxové číslo

E-

Zostavená dňa:

21.03.2018
Schválená dňa:

.2 0

Podpisový záznam štatutáĺneho
alebo člena štatutárneho orgánu
pod ktorá je účtovnou jednotkou

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné čislo odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úraduL MF sR č. 18008/2014 Strana 1
J



UZMUJuI4 2

Súvaha
UčMUJ1-01 D.č212o188796 lČo50113097 lillilll]llIil1]lililllll -l

073.

4.

ostalný dlhodobý hmohý majetok (025.
026, 029, O2X,O32,042A, 052A) - /085.
086,089, 08)(A, 092A,094A, 0S5^/

opravná poloŽl€ k nadobudnutému
majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/

08

4.1il.

4.ilt.1

Dlhodobý íinančný maietok
sÚčet (r. 1o až l. 13|

Podielové cennl papiore (061, 062, 063,
043A' 053A) _ /095Ä 096A/

2.
11

123.

4,

ostatný dlhodobý Íinančný majetok
(065A, 06ôA' 067A, 069' 06XA' 043A'
0534) - /095A, 096A/

Účty v bankách s dobou viazanost| dlhšou
ako jeden Íok (22G)

ostatný dlhodobý finančný majetok so
zostalkovou dobou splalnosti nalviac joden
rok (0654" 066A, 067A, 06XA) - /0964/

B.
ĺ

I

I

14
obežný maJetok
Í. 

'5 
+ ]. 16+ J.17 + ?.21

B.t-

8.il.

B.1il.

zátoby ('l í 2' ĺí9"l1x. 121, 122, 1 23,
124,12x, í32' ĺ33' 13x' 139' 31/ĺA) _

'ĺ9'' 
í92' í93' ĺ94' ĺ95' ĺ96, í9x' 39íA'

Dlhodobé pohl'adávky (3'l'l A' 3í 2A'
3í3A,3í.|A,3í5A' 3ĺ5A' 3ĺxÄ 335A'
3364,33xA, 354A,35tiA, 3SEA, 35XA,
3714, 374A, 375A, 378A, 381A, 3E2A,
385A) - 39íA
Krátkodobé pohľadávky
sÚčel (ĺ. í8 až ľ. 20)

ĺ6

17

I

Orns-
čgnle

a
STRANAAKTIV

l číslo
íl'dku

' .-
01

l

Bežné účtovné obdobie
Netto I

Bezproslredne p]edchádzajúce
účtovné obdobie

Neĺ'to 2
SPOLU MAJETOX
Í:0:'+ \14

2524 3659
o Neobežný majetok

.. 03 + r.04 + r.09 iot
Dlhodobý nehmolný maJetok (012'
0í4' 015' 019' 01x' 041,o51) -lo72,
074,075,079' 07x' 09ĺ' 093' 095A/

013,
073,

4.il. Dlhodobý hmolný maletok
súčet (Í. 05 až ĺ 08)

Pozemky a stavby (021, 031, M2A, O52A)
- /081, 092A, 094A' 095Á/

A.lt.1 05

Samostatné hnute]né veci a súbory
hnuleľných vecí (022' 02x' o42A, o52A) -
/082. oD(A. 092A, 094A. 095N

09

10

13

2524

368
't8

19

113Pohľadávky z obchodného slyku
(311A' 312A, 313A' 3í4A,315A, 316A,
31XA) - /391N

Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a
dotácie (336A, 34'l A, 342A, 343A, 345A,
346A' 347A' 34xA) - /39'ĺÁ/

ostatné pohladávky
(335A,336A, 33xA, 354A. 355A, 358A,
35X4, 3714, 374A, 375A, 378A. 381A,
3824, 38sA, 398A) - t391A/

Finančný majetok
ĺ' 22 + l.23

20

21

8.ilt.1

B.tv.'l

2

3.

B.lv.

2.

Peniazeaúčtyvbankách
(21 1, 213, 21X, 221 A, 22XA, + I - 261 )

ostalné ŕinančné účty (251, 252,253,
256, 251, 25X, 259, 3'.t 4A) - 1291, 29Xt

22

23

255
2156
2156

3659

247

247

3412
3412
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UZMUJvI4 3

Súva
Uč MUJ

ha
1-01

DlČ,z12o188796 Éo50113097 llillilililllllllilill]] -l

30

A.tv.

2.

4.il.

A.ilr

31

32 -1821A.V.

A.Vt.

B.

B.t.

O2n!-
óGnĺe

a
STRANA PASIV Čĺslo

Íl!dku
c

24

Bežné účtovné obdobie
3

Be'pÍo3ĺt€dne pÍodchádzajúce
účtovné obdobae

4b

sPoLU vtAsTÍ{É lMANlE A zÁvÄzKY 2524 3659
3179

J.25 + Í.34

A. Vlastné lmanle
r. 26+r. 29 + Í. 30 + Í. 31 + r. 32 + Í' 33

25 2044
A.l Základné imanle

?.27 +J.28 i26
.).....-.-

27

5000 5000
5000A.t.1 Základné imanie a zmeny základného

imania (411, +l- 419) alebo (+/- 491) 5000
Pohladávky za upísané vlaslné imanie
(/-/353) i28

Kapitálovó íondy
1112, 413, 417, 4181

Fondy zo zlsľu
1421, 422, 423, 427, 42Xl

29

oceňovacie rozdie|y
(+r_ ,ĺí 5' 'ĺí 6)

Nc]ozdoloný zlrl alebo neuhradená
rtrata mlnulých rokov |128, l-l12g|

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdoble po zdaneni (+/-) r. 0í - (r. 26 +

r.29 + r.30 + r. 3í + r.32 + r.34)

Zävbky ]. 35 + Í.36 + r.37 + r. 38 +

r.{3+r. U+t 15

Dlhodobé áväzkyl okrem nozoÍv a
úverov (316A' 32ĺA, 32xA' 372A,471A,
17 2,., 47 3 A, 47 1A, 47 5A, 476A, 478A,
1794,47XA, I+255A, 383A, 384A)

B.[.

8.il1.

B.rv.

B.lV.'ĺ

113s 1821
480 480

480 480

35

33

34

36

37

38

39

B.V.

B.Vl.

2.

3.

4,

B.Vil.

Dlhodobé bankovÓ úveľy
(461A,46xA)

Krállodobé záväzkyl okrem rezoĺv,
úverov a vrýpomocl súčet (ĺ 39 ažĺ 42|

Králkďobé záväzky z obchodného styku
(3 1 64, 321 A, 32><A, 322, 324, 325, 326,
32X, 47 5 A, 47 6 A, 47 8A, 47 I A, 47XAl

Záväzky vcňi zameslnancom a
zo soclálneho poisienia
(331, 333, 336A, 33X, 479A)

Daňové záväzky a dotácie (341 A, 342A,
3434, 3454, 346A, 347A, 34XA)

oslatné králkodobé záväzky
(364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A,
379. 3834, 384A, 39EA. 471A, 472A,
4744,478A,479A, 47XA)

Krátkodobĺi ]€zo.vy
(323, 32X4,'f51A, 459A, 45xA)

BeŽné bankovó úvery
1221A,231 , 232,23X, a61A, 46XAl

Krátkodobé Íinančné
|u1,249,2áX,1t3A,

výpomoci
/-r255A)

Dlhodobó rczcrvy
(4514,4594,45xA)

41 480 480
40

13

u

45

42
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UZMUJvI4_4

Výkaz ziskov a strát
UčMUJ2-01

D.č,2 1 2 o 1 8 8 7 9 6 Éo50113097 ilillillililllllllillilil -l

IV

V

VI

Náklady
súčet (r.

na hospodársku činnosť spolu
09 až r. í7) 06

10

09A.

B

c.

Náklady vynaloŽené na obslaranie
predaného tovaru (504, (+/_ ) 505A' 5o7)

Spolĺeba maleÍiálu, energle a ostatných
neskladovateľných dodávok
(501, 502, 503. (+1-; 565a1

SluŽby
(účtová skupina 51 )

11

645

57I

Orna- Text

b

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu
súčet (Í. 02 až ĺ. 07|

élslo
ÍladkU Bežné účtovné obdobie

1

BozpÍostÍodne pĺedchádzaJÚce
účtovné obdobie

2
aen!e

a c

0í

02

114 449s3
t.

TrŽby z pĺedaja tovaru
(604, 607)

TrŽby z
slUŽieb

pr€daja vlaslných vtýrobkov a
(601, 602, 606)

03 1 1 4 43946
Zmena stavu Vnútroorganizačných zásob
(+Ĺ) (Účtová skupina 61)

04

Aktivácia
(Účtová skupina 62)

05,

TrŽby z pĺedaja dlhodobého nehmolného
majetku' dlhodobého hmotného majetku a
mateÍiálu (641,6 !?)
oslatné uýnosy z hospodárskej činnosti
(644,645, 646, 648, 655, 657)

r06

07 1007
46161

107 4

45087
D.

E.

F

Dane a poplatky
(účtová skupina 53)

odpisy a opravné poloŽky k dlhodobému
nehmotnému maj€tku a dlhodobému
hmotnému majstku (551, (+/_) 553)

12

66
14

15

't6

't3

osobné náklaCly
(Účtová skupina 52)

Zostatková cena pÍedaného dlhodobého
majeiku a prodaného mateĺiálu (5/.'|, il2)
Opravné poloŽky k pohľadávkam
(+l- 547)

G

H.

ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543, 544, 54s, 546, s48, 549, 555, 557)

Výsledok hocpodárenla z horpodárrkeJ
činnosti (+t-) (r. 01 - r. 08)

't7

-531't8

Prldaná hodnota (r' 02 _ r. 09) + (r. 03 +

ŕ.04 + r.05) - (Í' 10 + Í. íĺ) 19

vil.

25

xil. ostatné výnosy z íinančne1 činnosti
(668)

vilt.

tx.

X.

XI
Kuzové zisky
(663)

26

1208
-465 -2215

Výnosy z Íinančnoi činnosta spolu
súčet (r. 21 ažr.26| 20

TŽby z predaja cenných papierov a
podielov (661) 21 i

Výnosy z dlhodobého Íinančného maielku
(66s) 22

Výnosy z kĺátkodobého finančného
maietku (666) 23

24
Výnosové úĺoky
(662)
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Výkaz ziskov a strát
UčMUJ2_01

DlČ,z120188796 Éo50113097
UZMUJVI4 5

rillllillllllllllllllillilll -l

L

M

N

o. 33

34

P.

35

36

37a.

38

Ozna-
č.hié

a

Texl čĺslo Bežné účtovné obdobie
1

BezpÍosÚgdno predchádzaJúce
účtovné obdobie

2
.ladku

.b
' Náklady na íinančnú činnost'spolu
' súčet (r.28 až r.33)

c

27 124 133
J Predané cenné papiere a podiely

(561) 28

K Náklady na krátkodobý finančný maietok
(566) 29

opĺavné poloŽky k finančnému majelku
(+Ĺ) (565) 30

Nákladové úroky
(562) 3l

KurŽové stÍaty
(563) 32

oslatné náklady na Íinančnú činnosť
(568, 569) 124 133
Výsledok hospodárenia z Íinančnej
činnosti l+bl lJ'20 - J, 27l 124 133
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdoble pĺod zdanenlm
(+Ĺ) (r. 18 + r. 3,l)

Daň z prí-imov
(59í 

' 
595)

Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoločnlkom (+/_) (596)

Výsledok hospodárenia za úäovné
obdoblo po zdanenl
(+t-) (.. 35 - r. 36 - r. 37)

-1341-655
480 480

ĺ135 1821
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Poznámky Út ĺrĺÚJ g_oĺ tco DlČ

Čl. lvšeobecné údaje o účtovnej jednotke

cl. I (1) 
' 

(3) Všeobecné údaje

Čl. l 1ĺ1 oucnooné meno účtovnej jednotky: KDH seruis s.r.o.

Sĺdlo:
Šafárikovo námestie 77t4,8'l102, Bratis|ava - staré Mesto

Čl. l (3) Priememý počet 2amestnancov:

Cl. I (2) Udaje o konsolidovanom celku

ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka:

obchod. meno a sĺdlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou:

Čl. l (z) u) Úótovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou

[Áno f]tĺĺe

Účtovná jednotka je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsotidovanú výročnú správu podľa s 22

[Áno lxie

čl. lt Inĺormácie o prljatých postupoch

čl. ll 1ĺ) NepretÉité pokračovanie účtovnej jednotky

Čl. ll 1ĺ; Účtovná uzáVĺerka je zostavená za splnenie predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

pÁno f ľie

Čl. ll 1z1 Spôsob oceňovanla jednotlivých poIožiek majetku a záväzkov

čl. ll (2) spôsob oceňovania jednot|ivých potožiek majetku a záVäzkov

5 0 1 3 0 I 7 2 1 2 0 1 I 7 9 6

Popis položky ocenenie majetku a záväzkov Poznámka k oceneniu

Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý Íinančný majetok

Zásoby

Pohľadávky nominálnou hodnotou

Krátkodobý Íinančný majelok nominálnou hodnotoU

Záuäzky vrátane rezerv, dlhopisov. pôžičiek, úverov nominálnou hodnotou

Derivátové operácie

Vytvorené v programe oMEGA - podvojné účtovnĺctvo a legislatiVa bez staíosti' o KRoS a.s., WW.kros.sk/omega
Strana: 1



Poznámky Úe MÚJ s_oĺ lČo Dlč

cl. ll (2) Spôsob oceňovania jednotlivých poloŽiek majetku a záväzkov (účtovanie a úbytok
zásob)

Čl. ll (2) spôsob oceňovania jednotjirných položiek majetku a záväzkov (účtovanie a úbytok zásob)

Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podľa $ 43 postupov účtovania v PÚ:

p spôsobom A účtovania zásob

I spôsobom B účtovania zásob

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:

f]váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo úastných nákladov

f metódou FlFo ('ĺ . cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob)

[-l iným spôsobom:

čl. ll 1s) Spôsob zostavenia odpisového p!ánu pre iednotlivé druhy dlhodobého majetku

Čl. ll (3) spôsob zostavenia odpisového plánu pĺe jednoťĺvé druhy dlhodobého majetku

f] olľroaouy neľlmotný majetok: odpisorný plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zák ona č. 4g1l2oo2 o úótovníctve. Majetok sa odpisoval počas

!!i:ľ"i':'.T?ĺ":Jľ,ľĺ'ilxT:ň"'*5*1i"?:T[:ľ"'ä'ucich 
ekonomickÝch úžitkovz majelku' odpisove sadzby pre

I olľ'oĺou1i hmotný majetok: odpisov'ý plán účtovných odpisov sa zostavil intemým predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia
zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho použĺvania. Účtovné a daňoVé odpisy sa nerovnajú.

! olnoooo1i hmotný majetok: odpiso\^i plán účtovných odpisov sa zostavil intemým predpisom, V Korom sa vychádzalo z metód použĺvaných pri vyóíslovaní
daňov'ých odpisov. Účtovné a daňové odpĺsy sa rovnajú.

odpisov.ý plán bol ovplyvnený tlýmito skutočnosťami:

spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednollive druhy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Druh majetku Doba odpisovania Sadzba odpisov odpisová metóda

čl. ll (ĺ) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód

Čl. ll 1l; zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované V rámci plat. zákona o účtovnĺctve' s osobitosťami:

5 0 1 1 J 0 I 7 2 I 2 0 1 I I 7 a 6

Druh zmeny zásady alebo metódy Dôvod zmeny Hodnota vplyvu na prísl.
zložku bilancĺe

čl. ll (s) tnfoľmácle o dotáciách a ich ocenenie v účtovníctve

Čl. ll 1s1 lntormácie o dotáciách

Dotácia Ocenenie Viška dotácie

Čl. ll (s) tnformácie o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných v
beŽnom účtovnom období

Čl. ll 1o1 oprava rnlznamných chýb minulých účtovných obdobi účtovaných v bežnom Účtovnom obdobĺ

Popis ýznamnej chyby vplyv na nerozdelený zisk
minulých rokov

Vplyv na neuhÍadenú stratu
minulých rokov

Vytvorené V pÍograme oMEGA _ podvoiné Účtovnícwo a legislativa bez staĺostĺ' o KRos a.s., M'kros'sk/omega Strana: 2



Poznámky Úe ĺtĺÚ,j s_oĺ

Čl. ll (s) tnformácie o oprave nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v
beŽnom účtovnom období

Cl. ll (6) oprava ne{znamných chýb minulých účtovných období úótovaných v bežnom účtovnom obdobĺ

DtclČo 0 1 1 J 0 q 7 2 2 0 1 I 7 9 6

Popis nevýznamnej chyby Vplyv na výsledok hospodárenia v
BO

Čl. lll lnformácie, ktoré vysvet!'ujú a dopíňajú súvahu avýkazziskov a stľát

Čl. lll (1) Náklady/výnosy, ktoré majú výnlmočný rozsah atebo výskyt

Čl. lll 1ĺ1 ľĺanaoy^^inosy, ktoré maiú ýnimočný rozsah alebo ýský

cl. lll (2) a) Gelková suma záväzkov so zostatkovou dobou splatnostl dlhšou ako 5 ľokov

Čt_. lll (z) a) Celková suma záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov

Názov položky celková hodnota

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov

cl. lll (2) b) Celková suma zabezpečených záväzkov

Čl. lll (z) u) Celková suma zabezpečených záVäzkov

opis zabezpečeného záväzku Hodnota Spôsob zabezpečenia

Spolu x

cl. lll (3) a) Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia

Čl. lll (s) a) Dôvod nadobudnutia Vlastných akcií počas účtovného obdobia

cl. ll! (3) b) 1. Nadobudnuté vIastné akcle/prevedené vlastné akcie počas účtovného obdobia

Čt. lll 1s1 o1 1. Nadobudnuté úastné akcie a prevedené úastné akcie počas účtovného obdobia

cl. lll (3) b) 2. Nadobudnuté vlastné akcie/prevedené vlastné akcie počas účtovného obdobia

Čl. lll (s) ĺ) 2. Nadobudnuté úastné akcie a prevedené Vlastné akcie počas účtovného obdobia

Náklady / Výnosy Hodnota Dôvod wniku

Výnosy z predaja podniku

Výnosy z predaia časti podniku

Náklady z predaja podniku

Náklady z predaja časti podniku

Škody z dôvodu Živelných pohrôm

Názov položky Počet Menovitá hodnota % hodnota na Zl

Nadobudnuté vlastné akcie

Prevedené úastné akcie

Vytvorené v programe oMEGA - podvojné účtovnĺctvo a legislatíva bez starostí' o KRos a's., M'kros.sk/omega
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Poznámky Úe vÚl o_oĺ lČo Dtc

Názov poloŽky Počet Hodnota

Nadobudnuté vlastné akcie

Prevedené úastné akcie

cl. lll (3) c) Nadobudnuté vlastné akcie v drŽbe účtovnej jednotky k poslednému dňu účtovného
obdobia

Cl. lll (3) c) Nadobudnuté vlastné akcie v džbe účtovnej jednotky k poslednému dňu účtovného obdobia

Názov položky Počet Menovitá hodnota Hodnota % podiel na Zl

čl. lll (4) a) Výška jednottlvých dľuhov zárukalebo iných zabezpečení poskytnutých pre čtenov
orgánov spoločnosti

Čl. ttt (ĺ) a) výsra jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov orgánov spoločnosti

cl. lll (4) b) lnformácle o pôžičkách poskytnusých členom orgánov spoločnosti k poslednému
dňu účtovného obdobia

čl. ltl (+) o) lnformácie o pôžičkách poskytnutých členom orgánov spoločnosti k poslednému dňu účtovného obdobia

cl. lll (4) c) lnfoľmácle o hlavných podmienkach, na základe ktoných boll členom orgánov
spoločnosti záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté

Čl' lll (l) c) lnÍormácie o hlavných podmienkach, na základe ktoÚch boli členom orgánov spoločnosti poskytnuté záruky alebo iné zabezpeóenia a pôŽičky

Názov položky Hlavné podmienky

cl. Ill (4) d) lnformácie o celkovej sume použit'ých finančných prostrledkov alebo lného plnenia
na súkromné účely členmi oľgánov spo|očnosti, ktoré sa vyúčtovávajú

Čl' tll (ĺ) a) Celková suma použiých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi štaturáneho, dozorného a iného orgánu úótovne.| jednotky, ktoré
sa vyúčtovávajú

Názov položky Hodnota

Spolu

cl. lll (5) a) lnformácie o celkovej sume finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v súvahe,
ale sú významné na posúdenie finančnej situácie účtovnej jednotky

Čl. lll (s) a) lnformácie o celkovej sume finančných povinnosti, Koré sa nevykazujú v súvahe, ale sú rnýznamné na posúdenie Íinančnej situácie

Názov položky Hodnota

Spolu

5 0 I 1 3 0 I 7 2 2 0 1 I 7 9 b

Druh záruky / iné zabézpečenie Hodnota záruky členov
štatutárnvch orqánov

Hodnota záruky členov
dozomÝch orqánov

Hodnota záruky členov
iných orgánov

Druh pôžičky Hodnota pôžičky členov
štatutárnych orgánov

Hodnota pôžičky členov
dozomých orgánov

Hodnota pôžičky členov
iných orgánov

Celková suma poskytnuých pôŽičiek

Celková suma splatených pôžióiek

Celková suma odpustených pôžičiek

Celková suma odpísaných pôžičiek

Vytvorené v programe oMEGA - podvojné účtovnĺctvo a legislatĺVa bez starostĺ. o KRos a.s', M.kros.sldomega Strana: 4



Poznámky Úe ĺrĺÚJ s_oĺ

čl. lll (5) b) 1. tnformácie o celkovej sume významných podmienených záväzkov - moŽná
povinnost', ktorá vznikla ako dôsledok minulej udaIosti

čl. tlt 1s1 n1 1' lnformácie o celkovej sume uýznamných podmienených záväzkov, ktoými sa rozumie možná povinnosť, ktorá Vznikla ako dôsledok minulej udalosti

Názov položky Hodnota

Spolu

čl. lll (5) b) 2. lnformácle o celkovej sume významných podmienených záväzkov - existujúca
povinnost', ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe

čl. tll 1s1 n1 lnformácie o celkovej sume uf'znamných podmienených záväzkov, ktonými sa rozumie existujúca povinnosť, ktorá vznikla
ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe

Názov položky Hodnota

Spolu

čl. lll (5) c) opis významných finančných povlnností a významných podmienených záväzkov

Čl. ltt 1s) c1 opis rĺýznamných finančných povinnostĺ a ýznamných podmienených záuäzkov

cl. lll (5) d) lnformácle o celkovej sume významných flnančných povinností a významných
podmienených záväzkov voči dcérskej účt. jednotke a účt. jednotke s podstatným vplyvom

Čt. lll (s) ĺ) lnformácie o celkovej sume ýznamných Íinančných povinnostÍ a v'ýznamných podmienených záväzkov voči dcérskej účtovnej jednotke a účtovnej jednotke s
podstatným VplyVom

Názov položky Hodnota

Spolu

ČI. lll (5) e) opis významných povinností účtovnej jednotky vyplývajúcich z dôchodkových
programov pre zamestnancov

Čt' tll 1s; e1 opis ýznamných povinnostĺ účtovnej jednotky vyplývajúcich z dôchodkouich programov pre zamestnancov

Čl. lll (6) lnformácie o udelení výtučného práva alebo osobitného práva' ktoým sa udeIito právo
poskytovat'sluŽby vo verejnom záujme a iných zároveň vykonávajúcich činnostiach

Čl. lll 1e) lnformácie o udelení vrllučneho práVa alebo osobitného práva' ktoným sa udelilo práVo poskytovať sluŽby Vo Vere.|nom záujme, pričom sa uuádza a! náhrada 2a túto
činnosť V akejkoľvek forme:

Podnik zároveň vykonáva aj iné činnosti

[Áno [ľlĺ"

lčo Dtc0 'l 3 0 I 7 2 1 2 0 I 7 9 6

Vytvorené v programe oi/lEGA - podvojné účtovníctvo a legislatĺva bez staÍostĺ. o KRos a's., M'kros.slďomega
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Číslo doŽiadania : el-5901 9/2o1$tB
sLoVENsKy' 'oŠTĺr .r,ĺ

Paĺ|ĺzáns| \l : 'j
'] ] i 1q Blí, . .],, ;tl : :

yýpls z oBcHoDNÉHo REG|STRA
okresného súdu Bratislava l

k dátumu 27.a3.2018

Oddiel: Sro
VloŽka číslo: 108498/9

l. obchodné meno

KDH servis s. r. o

l!. Síd!o

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné čísto (príp. sÚpisné číslo):
ŠaÍárikovo námestie 77 t4
Názov obce: Bratislava - Staré Mesto
PSČ:811 02
Štát: slovenská republika

ltt. lČo: 50 í13 o97

M Deň zápisu: 22.01.2016

V. Právna forma: Spoločnosť s ručenĺm obmedzeným

Vl. Predmet podnikania (činnosti)

í . Vydavateľská činnosť
2. Reklamné a marketingové sluŽby
3. Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
4. organizovanie kultúmych a iných spoločenských podujatĺ
5. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných neŽzákladných sluŽieb
spojených s prenájmom
6. Vykonávanie m imoškolskej vzdelávacej činnosti
7. Správa nebytového fondu
8. Výroba a predaj predmetov propagujúcich program a činnosť strany v rozsahu voÍnej
Živnosti

Vll. Štatutárny orgán: konateľ

Meno a priezvisko:  Jana Miklošková
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Jydlisko:
Názov utice (iného verejného priestranstva) a orientačné čĺsto (príp. súpisné číslo):

Názov obce: 
PSč:
Štát:
Dátum narodenia: 
Rodné číslo:

Vznik funkcie: 03.05.201 7

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnostis ručením obmedzeným:
V mene spoločnosti koná konateÍ samostatne.

Vlll. Spoločníci

obchodné meno/názov:
KRESŤANSKoDEMoKRATICKÉ HNUT|E - KDH
Sĺdlo:

!ázov ulice (iného vereiného priestranstva) a orientačné čĺsto (pľíp. súpisné čĺslo):
Bajkalská 25
Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
PSč:821 01
Štát: stovenská repubtika

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR ( PeňaŽný vklad )
Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

lX. Výška zĺĺkladného imania

5 000,000000 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

5 000,000000 EUR

ĎaEie právne skutočnosti

Xl. lné d'alšie právne skutočnosti

1. obchodná spoločnosť bola zaloŽená zakladatel'skou zmluvou zo dňa 22.12.2o15 v
zmysle ss í05 - 153zák. č. 513/1991Zb.v znení neskorších predpisov.

Výpĺs zo dňa 27.03.2018
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DAŇovÝ URAD BRATISLAvA
Ševčenkova 32,850 00 Bľatislava

Kľesťanskodemokľatické hnutie

Šafáľikovo námestie 7 7 l 4
811 02 Bľatislava - mestská časť Staľé Mesto

Váš list číslo/zo dňa

2/50145689/20t8

12.03.2018

Naše číslo

100555525/2018

Vybavujďlinka

Ivicová

02/57378114

Bľatislava

15.03.2018

Vec
Potvľdenie o stave osobného účtu

Daňový úrad Bľatislava na zálklade zákona č. 333/2017 Z. z. o orgánoch štátnej spľávy v
oblasti daní' poplatkov a colníctva v znení neskoľších predpisov, zákona č.479/2009 Z. z. o oľgánoch
štátnej spľávy v oblasti daní a poplatkov a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších
pľedpisov a $ 53 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o spľáve daní (daňový poľiadok) a o zmene a
doplnení niektoých zákonov v znení neskorších pľedpisov

potvrdzuje,

že daňový subjekt Kresťanskodemokratické hnutie, DIČ 2020830680, IČo 00586846, Šaflĺrikovo
námestie 7714,8l1 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

ku dňu 31.12.2017 nemá nedoplatky na spravovaných daniach.

Potvrdenie sa vydáva na žiadosť daňového subjektu ako príloha k Výročnej správe KDH za rok
2017.

()
,-',

O
Ing. Zuzana

vedúci oddelenia spľávy daní29

Telefón Fax E_mail
+421 268272lll +42l 268272353 duba-ba.kontakt@Íinancnasprava.sk

Webové sídlo

www.financnaspľava.sk



J socrÁ LNAPo'sŤo vŇn
pobočka BratisIova
Zĺíhrodnícka 3I , 829 02 Bľatislavo

Kresťanskodemokratické hnutie
Bajkalská 25.
821 01 Bratislava

Vec
Potvrdenie

Sociálna poist'ovňa, pobočka Bratislava potvrdzuje, Že zamestnávateľ

Krest'anskodemokratické hnutie , lčo: oosas846, Šafárikovo nám. 77t4,81102 Bratislava

je podl'a údajov evidovaných Sociálnou poisťovňou ku dňu vystavenia tohto potvrdenia evidovaný v registri
zamestnávateľov vedenom Sociálnou poisťovňou od 0'l.01'1993, variabilný symbol 1ooo113444 .

^ .. Sociálna poisťovňa' pobočka Bratislava potvrdzuje, Že zamestnávateľ KDH, podl'a údajov evidovaných
Sociálnou poisťovňou ku dňu vystavenia tohto potvrdenia má splnené odvodové povinnosti.

Toto potvrdenie nezbavuje zamestnávateľa povinnosti uhradiť v budúcnosti prĺpadne sankcie podl'a $239 (pokuty)' s 240 (penále) zákona č. 46'l/2oo3 Z. z. o sociálnom poistení v znenĺ-neskorších predpisoú
vzniknuté aŽna zäklade právoplatných rozhodnutĺ a týkajÚce sa obdobÍ zahrnuých v tomto potvrdenĺ'

Potvrdenie sa vydáva na Žiadosť zamestnávatel'a bez vykonanej kontroly správnosti odvodu'

Váš list číslo/zo dňa

28.02.2018

Naše čĺslo

7 04-1 51 4 1 -24120 1 8-BAM

Vybavuje/8

Vargová/090617 2102
petra.vargova@socpoist.sk

tČo
30807 484

Bratislava

L marca 2018

Telefón
090ô17 2102

Fax
02/555 61 637

Bankové spoŕenle
sK91 81 8000000070001 55733
BIC|SWIFT: sPsRsKBÁ)

í41 . j_::ilľ;i:lĺrĺ;' ĺ'

Mgr. And uchte
vedÚca nia uj'beru

poistného zamestnávatel'ov l l

É

lnternet
hltp llwww,s o c p o I st. s k /



\ýz vŠ ĺoggcN Á ZDRAVoľruÄ polsŤovŇn

Kresťanskodemokratické hnutĺe
ŠnrÁnlrovo NAMESTIE 77 t4
811 02 BMTISLAVA-sľnRÉ MESTo

VáŠ list čĺslo/zo dňa
0058684600

Naše čĺslo
P00't 1 86102347

Vybavuje/linka
Alena lzakovičová
02/20825536

BnRTlsLAVA-RuŽlľov
08.03.2018

Vec: Potvrdenie

Všeobecná zdravotná poist'ovňa, a.s., pobočka Bratislava týmto potvrdzuje, Že u platitel'a
poistného Kresťanskodemokratické hnutie, ŠnrRnlxovo NÁMEsTlE 77ĺ4,
811 02 BRATISLAVA-STARE MESTo, lČo:oosaog+o neeviduje ku dňu 08.03.2018
pohl'adávku na poistnom na verejné zdravotné poistenie.
Toto potvrdenie nezbavuje platitel'a poistného povinnosti doplatiť prípadne d'alšie pohl'adávky
zistené kontrolou.

Potvrdenĺe sa vydáva na Žiadosť platitel'a poistného.

S pozdravom

'ľ;iý'všt'ooeci'lÁ zomvorľĺÁ ľosŤovŇn

Vieobľcná zdĺavotná
kĺajská pobočka

Oĺrhvsiá j, 825 21

lČol }5 937 37.l DlČ| 9

Mgr. Katarí
vedúca referátu

a.t,

cova a platieb

82521 BRATlsLAvR_nuŽlľĺov
eVŠeobecná zdravotná pisťovňa, a. s.

pobočka Bratislava
ondavská 3

Call centrum: 0850 003 003
Í eleÍÓn: +421 l2l208 25 444
Fax:+42112120825 595
E_mail: ĺnfolinka@vszp.sk
lntemet: www.vszp.sk

Registrácia: obchodný register okresného súdu
Bratislava l' oddiel Sa' vložka č. 3602/8
lČo: gs ggz gzl
DlČi20220270 40



oôvERA
zonlvorNÁ polsŤovŇĺ

Kresťanskodemokratické hnutie
ŠRrARtxovo nÁĺvlrsľE 77 t4
81 1 02 BRATISLAVA-STARE MESTO

Váš /lsŕ zo dňa
5.3.20í 8

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Cintorínska 5' 949 01 Nitra
Zákaznícka linka: 0850 850 850
E-mail: infic@dovera.sk, www.dovera.sk

VybavujefteIefÓn
lng. Monika JAŠKOVA

NaŠe čís/o
PV18029374

Miesto/Dátum
NITRA
6.3.20í 8

Vec: Potvrdenie
obchodná spoločnost' DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. so sÍdlom: Einsteinova 25, 851 01
Bratislava, lČo: 35 942436, registrácia: zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava l,
oddiel: Sa, vloŽka čĺslo 3627/8 (ďalej len ,,zdravotná poisťovňa"), vykonávajÚca verejné zdravotné
poistenie na základe povolenia na vykonávanie verejného zQravotného poistenia podl'a zákona
č.58112004 Z.z. ozdravotných poisťovniach, dohl'ade nadzdravotnou starostlivosťou aozmene
a doplnení niektoých zákonov v znení neskorŠích predpisov,

potvrdzuje'Ževoči

platiteľovi poistného: KRESŤANSKoDEMoKRATIGKÉ HNUTIE
sídlo: ŠAFÁRKovo NÁMEsTIE 77t4, ľ11ozBRATlsLAvA_sTARÉ MEsTo
lČo: oosgsgĺs

Neeviduje ku dňu vydania tohto potvrdenia pohľadávky _ z titulu nedoplatkov na poistné
na verejné zdravotné poistenie, nedoplatkov na sankciách a nedoplatkov z ročného zúčtovania
poistného na verejné zdravotné poistenie podl'a zákona č. 580/2004 z. z. o zdravotnom poistení
a o zmene a doplnení zákona č.9512002 Z' z' o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektoných
zákonov v znení neskorŠích predpisov (ďalej len ,,nedoplatky na zdravotnom poistení").

Potvrdenie sa vydáva na Žĺadosť platitel'a poistného.

Na základe tohto potvrdenia nezaniká povinnosť platiteľa poistného uhradiť prípadné nedoplatky
na zdravotnom poistení z dÔvodu zmeny rozhodných skutočností zistených zdravotnou poisťovňou
aŽ po vydanítohto potvrdenia.

S pozdravom

oP.9ysBô
lng. Peter ŠrugeNoerc

manaŽér odboru správy poistného
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

o. ĺ.

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

Pravosť tohto potvrdenia si môŽete kedykoľvek rýchlo a na
Potvrdenie obsahujúce faksimĺle podpisu opravneneJ osoby predtlačený pečiatkyje vydane v súlade s ust' s 25 ods. 1 písm' k) zákona

z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektoÚch zákonovc. 580/2004 z. z. o zdravotnom poistení
v znení neskorších

o zmene a doplnení zákona c. 95t2002 z-

DÔVERA zdravotná poisťovň_a, a. s., Einsteĺnova'2s,851 01 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava l'
odd.: Sa, vloŽka č.: aoezn, IČo: 35942436,DlČ;2o22o5113o, lČ opH: sK 2o22o5íí30.
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100445912018

lng. Peter Parizek

0522815213
union@union.sk

1p,)lĹ1(:n{-.'t

Oii!.r111*h{)

:a1:ĺs;n;-l v Ol'lclv:.dncl)'l ĺ!-}qiitf i

'ť!.hl 
BIj;li5ln!,,l l. tr(l(-l' '.r' \'l- l ' }ĺj}:l;'R

zdravotná Poisťovňa

Váš list čÍslo

Kresťanskodemokratické hnutie

ŠnrÁnlxovE NÁMEsTIE 77 t4
81102 Bratislava I

Poprad dňa 09.03.2018

2101

Zdtrvolna

Union zdnvotná pisťovň
Karadžčova 10' 814 53

lng. Peter

referent kontroly platiteľov

Union zdravotná poisťovňa, a.s

Naše číslo:

Vybavuje:
tel. č. :
e-mail:

POTVRDENIE
Union zdravotná poisťovňa, a.s'(d'alej len "zdravotná poisťovňa") týmto potvrdzuje, že voči

pIatitel'ovi poistného: Krest'anskodemokratické hnutie

lČo: 00586846

-neeviduje-

ku dňu vystavenia tohto potvrdenia pohl'adávky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, nedoplatky z
ročného zúčtovania zdravotného poistenia a nedoplatky z vyčĺslených Úrokov z omeškania.

Týmto potvrdením nezaniká povinnosť platiteľa poistného uhradiť prÍpadné pohľadávky vzniknuté z dÔvodu
zmeny rozhodných skutočností zistených zdravotnou poisťovňou aŽ po vydanĺ tohto potvrdenia.

Potvrdenie sa vydáva na vlastnÚ Žiadosť platitel'a.

S pozdravom

Union
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Áľo s20o&.4 áno_í'É

226786e eÍäE

NIE s 20 o{'s. 5 áno - nlg

130 858 € záväzky elkom

553 507 € Prijmy (výnosy) celkom

!
d
L
=

o-É
Ňo
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48't t3 e členské prĺspevky
(s 22 ods. ĺ pĺsm'aO

39 935 € dary a iné b€zodplatné plnenia
(ods.í pĺsm' b4

0€ (ods.'ĺ pĺsm' ď)
dedióstvo

0€ z pÍodáje a prenájmu HM a NHM
(ods.1 pĺsm. d4

l€ z úÍokov z vk|adov
(ods.1 pĺsm. e/)

l80 000 € z pôŽičiek a úWrcv
(ods.1 pism. M

0€ podiely na zisku z podnikania OS
(ods.'l pĺsm' í)

0€
výnosy z cP verejne
obchodovatoľných
(ods' 1 pÍsm. g0

0€ za zĺskané hlasy vo voĺbách
(s 26)

o

284 564e
(S 27)

na činnosť
N

0€ na mandát
(S 20)

294 € |né prĺ.|my

(ods. 1 p'sm. j4

377 92s € výdavky celkom

o
3

Í.o
x

ô7E
No
{

9'7 43t e osobné yidavky

4ó 805 € na Edelávanie a politickÚ prácu

93 794 €. na správne záleŽitosti

l28 l7l € volebné uidavky

l1 124 €' iné uidavky

38 935 € od fyzických osôb
6
ŇNo
@>
N'

Ňe
l 000'00 € od pÍávnických osôb wálane

Živnostníkov




