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sPRÁvA NEzÁusLÉHo AUDĺToRA

Pre štatutárny orgán politickei strany

Krest'anskodemokratické hnutie

Nózor

Uskutočni!a som audit účtovnej závlerky politickej strany Kresťanskodemokratické hnutie
(d'alej ,,politická strana"), ktorá obsahuje súvahu k 3l.decembru 20L8, rnýkaz ziskov a strát za

rok končiacisa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných

účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdirný a verný obraz finančnej
situácie politickej strany Kresťanskodemokratické hnutie k 31. decembru 2018 a rĺýsledku jej

hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 43L/2oo2Z. z.

o účtovníctve v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o účtovníctve").

Zóklad pre nózor

Audit som vykonala podľa medzinárodných audítorských štandardov (lnternational

Standards on Auditing, lsA). Moja zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená

v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. od politickej strany som

nezávis!á podľa ustanovení zákona č.423/2oL5 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení
zákona č.43t/20o2Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon
o štatutárnom audite")týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných
pre môj audit účtovnej závierky a splnila som aj ostatné poŽiadavky týchto ustanovení
týkajúcich sa etiky. Som presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú

dostatočný a vhodný základ pre môj názor.

Zodpovednosť štatutórneho oraónu za účtovnú zóvierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala
pravdiv'ý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje

za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje rĺýznamné nesprávnosti, či už

v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti
politickej strany nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočnosti týkajúcich
sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu

nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by malv úmysle politickú stranu

zlikvldovať alebo ukončiť jej činnosĹ alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.



Zodpovednosť audítora za audit účtovnei závierkv

Mojou zodpovednosťou je získať prlmerané uistenie, či účtovná závierka ako celok
neobsahuje rĺýznamné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu
audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou
toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí
významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu
alebo chyby a za rĺýznamné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakáva{ že
jednot!ivo aIebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov,

uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas

celého auditu uplatňujem odborný úsudok a zachovávam profesionáIny skepticizmus. okrem
toho:

a

o

o

a

o

ldentiflkujem a posudzujem riziká rnýznamnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už

v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujem a uskutočňujeme audítorské postupy
reagujúce na tieto riziká a získavam audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné
na poskytnutie základu pre môj názor. Riziko neodhalenia rnýznamnej nesprávnosti
v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsIedku chyby, pretože podvod môže
zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie
alebo obídenie internej kontroly.

oboznamujem sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby som mohla
navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom
vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol polltickej strany.

Hodnotím vhodnosť použitých účtovných zásad 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 účtovníctve používa predpoklad
nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov
záver o tom, či existuje v,ýznamná neistota v súvislosti s udalosťami alebo
okolnosťami, ktoré by mohli rnýznamne spochybniť schopnosť politickej strany
nepretrŽite pokračovať v činnosti. Ak dospejem k záveru, že rniznamná neistota
existuje, som povlnná upozorniť v mojej správe audítora na súvisiace informácie
uvedené v účtovnej závierke a|ebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať
môj názor. Moje závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu
vydania mojej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnostivšak môžu spôsobiť,
že po!itická strana prestane pokračovaťv nepretržitej činnosti.
Hodnotím celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane
informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené
transakcie a udalosti spôsobom, ktoný vedie k ich vernému zobrazeniu.



Správy k d'alším poŽiadavkám zákonom a iných právnych predpisov

Správa k informócÍóm, koré sa uvádzajú vo ýročnej spróve

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo rĺýročnej správe, zostavenej podľa

požiadaviek zákona č. 85/2005 7. z. o politických stranách a politických hnutiach (d'alej len

,,zákon o politických stranách"). Môj vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje

na iné informácie vo rnýročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je mojou zodpovednosťou oboznámenie sa

s informáciami uvedenými vo rnýročnej správe a posúdenie, čitieto informácie nie sú vo
vriznamnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo mojim poznatkami, ktoré
som získala počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byt v'ýznamné nesprávne.

Posúdila som, či rĺiročná správa politickej strany obsahuje informácie, ktonŕch uvedenie
vyžaduje zákon o politických stranách.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa môjho názoru:

lnformácie uvedené vo rĺýročnej správe zostavenej za rok 20L8 sú v súlade

s účtovnou závierkou za daný rok,

Výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o politických stranách.

okrem toho, na základe mojich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré som
získala počas auditu účtovnej závierky, som povinná uviesĹ či som zistila rĺýznamné

nesprávnostivo rĺýročnej správe, ktorú som obdržala pred dátumom vydania tejto správy
audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by som mala uviesť.

Správa z preverenia súladu hospodórenia politickej strany
Kresťanskodemokratické hnutie so zákonom č.85/2oo5 Z. z, o politických

stranóch a politických hnutioch.

Štatutárny orgán je zodpovedný za hospodárenie politickej strany Kresťanskodemokratické
hnutie v zmysle zákona č. 85/2005 7.z. o politických stranách a politických hnutiach. Mojou
zodpovednosťou je preveriť súlad hospodárenia politickej strany so zákonom o politických

stranách a na základe rnýsledkov preverenia vydať samostatnú správu z tohto preverenia.

15.04.2019

lng. Andrea z/lepová
Čĺrlo li

Lesná 4L,o44 24 Poproč



sPRÁvA o PREvERENí sÚLADU o HosPoDÁRENĺ PoLlTlcKEJ sTRANY so
zÁxoľot č. 85/2oo5 z. z. o politiclrých stranách a politických hnutiach

Pre štatutárny orgán poIitickei strany

Kresťanskodemokratické hnutIe

Uskutočnila som preverenie súladu hospodárenia so zákonom č. 85/2005 Z. z. o politických
stranách a politických hnutiach (d'alej aj,,zákon") politickej strany Kresťanskodemokratické
hnutie k 3l.decembru 2018.

Zodpoved nosť štatutórneho oraá nu

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

Zodpovednosť audítora

Mojou zodpovednosťou je vyjadriť záver o v'ýsledkoch preverenia a vydať správu o tomto
preverení. Preverenie som vykonala v súlade s Medzinárodným štandardom pre zákazky na
preverenie. V zmysle tohto štandardu je mojou povinnosťou dospieť k záveru, či som
nezistila žiadne skutočnosti, na základe ktorých by som sa domnievala, že hospodárenie
politickej strany nie je v súlade so zákonom. okrem toho som povinná dodržiavať príslušné

etické požiadavky.

Preverenie súladu hospodárenia so zákonom predstavuje zákazku na !imitované uistenie.
V rámci zákazky audítor vykonáva postupy, ktoré zahŕňajú predovšetkým zisťovanie
informácií od manažmentu a iných relevantných pracovníkov účtovnej jednotky, uplatňuje
analytické postupy a vyhodnocuje získané dôkazy.

Postupy vykonávané v rámci preverenia majú podstatne menší rozsah než postupy

vykonávané počas auditu vykonávaného v súlade s Medzinárodnými audítorskými
štandardmi, a preto poskytuje menšie uistenia ako audit.

Zóver

Na základe môjho preverenia som nezistila žladne skutočnosti, na základe ktoných by som sa

domnieva!a, že hospodárenie politickej strany k 3l.decembru 20L8 nie je v súlade so

zákonom.

lng. Andrea 7álqová
Číslo licen l

15.04.2019

Lesná 4L,o4424 Poproč



@KDHľffiffi"

Výročná správa za rok 2oL8

1. Predkladatel'

Vzmysle $ 30 ods. 1zákona č. 85/2005 Z. z o politických stranách a politických
hnutiach vznení neskorších predpisov, d'alej len zákon č.85/2oo5 7.z'a listu z Úradu štátnej
komisie pre volby a kontrolu financovania politických strán zo dňa 24' 1. 2019 predkladá
Kresťanskodemokratické hnutie Výročnú správu svojho hospodárenia za rok 20L8'

2. Východiská hospodárenia

Kresťanskodemokratĺcké hnutie začalo k L.1.2018 hospodáriť s majetkom v hodnote
226 786,- €, z toho dlhodobý hmotný a nehmotný majetok bol vo výške L8 79I,- €, finančný
majetok mal hodnotu 203 tLL,- €, pohl'adávky boli výške 2563,- €, časové rozlíšenie bolo
výške 2 32L,- € a záväzky dosiahli hodnotu 130 858,- €.

3. Hospodárenie KDH

Majetok KDH mal k3L. L2.2018 hodnotu
- dlhodobý hmotný a nehmotný majetok
- finančný majetok
- pohľadávky
- časové rozlíšenie
Záväzky KDH dosiahli k 31. L2.2oL8 hodnotu
- dodávatelské faktúry
- záväzky voči zamestnancom
- odvody do sociálnej poisťovne a zdrav. poisťovní
- daň zo závislej činnosti
- krátkodobé rezervy
- ostatné záväzky
- ostatné dlhodobe záväzky
- sociálny fond

233 997,- €
L5 582,- €

2L4 o87,- €
I826,-€
2502-€

L529L7,- €
6266,-€
4 I83,- €
2 618,- €

575,- €
5 130,- €

L3 852,- €
1-20 000,- €

293,-€

z toho:

z toho:

Dodávatel'ske faktúry za služby týkajúce sa účtovného obdobia roku 20].8 vo výške

6 t52,- € boli uhradené v priebehu mesiaca január 2ot9. Neuhradené faktúry za nájomné
vo výške L1'4,- eur budú uhradené v roku 20].9' Mzdy zamestnancov za mesiac december,
odvody do Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a daň zo závislej činnosti za mesiac
december 2018 boli odvedené v priebehu mesiaca január 2oL9.

Ústredie KDH lŠaĺ'árlkovo námeStie 4,B1'I02, BratiSlava ITel :  lWWW.kdh'Sk



@KDH*ľ#tffi?-'

Krátkodobé zákonné rezervy roku 2018 tvoria: rezervy na audit účtovnej závierky a

Výročnej správy KDH za rok 20L8 vo výške z 486,- € a rezervy na nevyčerpané dovolenky za

rok 20L8 vrátane poistného vo výške 2644,-€.

Príjmy KDH dosiahli v roku 2018 celkovú výšku 429 835,- €

H lavnú položku príjmov tvorili:
- príspevok zo štátneho rozpočtu,
- dary od fyzických osôb,
- členské príspevky,
- bezodplatné plnenia
- ostatné finančné výpomoci
- iné prljmy (iné ostatné príjmy)

284 564,- €
2L7oo,- €
49 29I,- €
3 600,- €
70 000,- €

680,- €

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 2018 nemalo.

Výdavky KDH dosiahli v roku 2018 výšku 374 685,- €'

Na zabezpečenie svojej činnosti vynaložilo KDH nasledovné náklady:
- politická práca (sNEM KDH, Rady KDH, odborné semináre a iné politické akcie)
- náklady na volebnú kampaň pre volby do orgánov samosprávy obcí v roku 2oL8,
- 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),
- osobitne náklady - náklady na stretnutia s občanmi a sympatizantmi v rámci realizácie

projektov Nový November, oslava Rodiny, celoslovenský deň KDH, celoslovenské
stretnutie kresťanskej demokratickej samosprávy, Deň rodiny, matiek, otcov, detí, Velké
Vozokany 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 námestĺe 4, BII 02, BratiSlava I Tel.:  l WuJW.kdh.sk
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4. Doplňuiúce informácie

Dosiahnutým výsledkom hospodárenia po zdanení za rok 2018 je strata vo výške
t4 849,- €, ktorý bude zaúčtovaný na nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých
rokov.

Návrh na schválenie účtovej závierky za rok 20L8 bude predložený v mesiaci apríl
2019 na zasadnutíPredsedníctva KDH. (9 30 ods. 2 písm. d)zákona č.85/2005 Z.z.|.

Kresťanskodemokratické hnutie evidovalo k 3]'.L2.2018 celkom 8796 riadne
platiacich členov, organizovaných v 752 Kresťanskodemokratických kluboch na Slovensku.
( $ go ods.2 písm. i)zákona č.85|2oo5z.z|.

Členské príspevky v roku 2018 dosiahli výšku 49 2gI,- €. Vdanom roku KDH prijalo
členský príspevok, ktorého suma za účtovné obdobie bola vyššia, ako je dvojnásobok
minimálnej mzdy pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou určenou pre príslušné

účtovné obdobie.

osobitná evidencia členských pľíspevkov podl'a $ 22 ods. 4, ktorych suma je vyššia ako
je dvojnásobok minimálnej mzdy pľe zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou

Ing. Andrea Tuľčanová, Hoľáľska 19, 080 0l Pľešov

Datum prijatia členského príspevku: 8.2.2018 Suma členského príspevku: l 542,- eur

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

V roku 2018 prijalo Kresťanskodemokratické hnutie na volebnú kampaň do orgánov
samosprávy obcí finančné pôžičky:
(9 go oas. 2 písm. fl zákona č. 85/2005 z.z.|.

Názov, adresa, Výška pôžičky

€

Dátum prijatia

pôžičky
Dohodnutý term ín splatenia

Alojz Hlina, Hummelova

2L66/8,81L 03 Bratislava l-

20 000,-

20 000,-

31.05.201"8

07.06.2018

30.06.2020

MUDr. lvan Uhliarik,

Partizánska 2L17 /5,909 01

Skalica

20 000,- 20.08.2018 30.06.2020

Ústredie KDH lŠafárikovo námestie 4,B1702' BratiSlaVa ĺTel.:  IWyJW.kdh.Sk
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Miloš Sabo, 919 01Zvončín
č. d. 80

2 000,- 14.09.2018 30.06.2020

lng. Daniel Daniš, CSc.,

Šípová 3, gL7 01 Trnava

8 000,- 02.LL.20L8 30.06.2020

Účtovná jednotka eviduje na účte a79 pôžičky prijaté v roku 2oL8, uvedené vyššie

v osobĺtnej evidencii príjmov z pôžičiek vo výške 70.000,- eur a pôžičky prijaté od p' Alojza
Hlinu v roku 2oI7 vo výške 50.000,- eur. Pôžičky vo výške 50.000 eur, prijaté v roku 2oI7,
budú splatené do 30'06'2020 na základe dodatkov ku zmluvám o pôžičkách.

Účtovná jednotka eviduje na účte 544 Úroky vo výške 4o75,- eur z prijatých pôžičiek.
Úroky boli vypočítané na základe úrokovej sadzby uvedenej v zmluvách o pôžičkách'

Úroky z prijatých pôžičiek z roku 2oI7 od p. MUDr. Uhliarika sú vo výške 1102 eur
a úroky z prijatých pôžičiek v roku 2018 sú vo výške 22o,- eur' Úroky z prijatých pôžičiek
z roku 2oL7 od p. Alojza Hlinu sú vo výške 2000,- eur a z prijatých pôžičiek v roku 2018 sú vo
výške 695,- eur. Úroky z prijatých pôžičiek v roku 2018 od p. Miloša Saba sú vo výške 18,-

eur a úroky z prijatých pôžičiek v roku 2018 od p. lng. Daniela Daniša, CSc. sú vo výške 40,-
eur.

Kresťanskodemokratické hnutie predkladá prehl'ad závázkov po lehote splatnosti
( 5 go ods.2 písm. k) zákona č.85l2oo5z. z.|

zm|uvný partner: Mesto Topol'čany' Nám. nĺ. R .Štefánika 1, 955 0l Topoľčany
výška záväzku: l 14,- eur
dôvod vzniku záväzku: Zmluva o nájme nebytových priestorov

5.Záver

Súčasťou Výročnej správy KDH za rok 2018 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 k31'.I2.2oL8 nedoplatok na daniach a nedoplatok na
poistnom na zdravotné poistenie a nedoplatok na poistnom na sociálne poistenie

a povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie' ( s go ods. 2 písm. h) zákona č.

8sl20o5Z. z.l

Výročná správa obsahuje informácie o hospodárenícelej strany

UStredie KDH l Šaĺárikovo námestie 4, B1'7 02. BratiSlaVa Irel.: +421' g1'7 867 BBB I WWM/.kdh.Sk



OKDH'ffi*
KDH realizovalo svoju hospodársku činnosť v súlade s platnými právnymi predpismi.

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, nenastali
žiadne udalostĺ osobitného významu. ( 5 go ods. 2 písm. c) zákona č. 85/2005 Z. z.|.

predseda KDH

V Bratislave27.3.2OL9

Prílohy:20

Ústredie KDH |Šafárikovo námestĺe 4,8tÍ02, Bratislava ITel.:  |WWW.kdh.Sk



OKDH'ffiffio
Príloha č. 1

VYHLASENIE

Týmto vyhlasujeme, že predložená Výročná správa za rok 2018 za

Kresťanskodemokratické hnutie obsahuje všetky náležitosti podl'a jednotlivých ustanovení

zákona. Správu sme spracovali v súlade s účtovnou závierkou KDH za rok 2018 a v súlade

s platnými právnymi predpismi

Toto vyhlásenie predkladá Kresťanskodemokratické hnutie ako súčasť Výročnej

správy svojho hospodárenia za rok 20L8 - zákon č.85/2005 Z.z. opolitických stranách

a politických hnutiach v zneníneskorších predpisov

predseda KDH

V Bratislave 27.3.2019

Ústredie KDH l Šafárikovo námestie 4,8!t 02, BratĺSlava I Tel.:  l WWW.kdh.Sk



OKDHilffiffi"
Príloha č.2

VYHlÁsENtE

Týmto vyhlasujeme, že Kresťanskodemokratické hnutie ako politická strana

nevykonávala vo vlastnom mene žiadnu podnikatelskú činnosť a neuzatvorila ani zmluvu

o tichom spoločenstve.

Toto vyhlásenie predkladá Kresťanskodemokratické hnutie ako súčasť Výročnej

správy svojho hospodárenia za rok 2018 - s 20 ods. 2 zákona č.85/2005 Z.z. o poĺitických

stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

predseda KDH

V Bratislave27.3.2OL9

Ústredie KDH |Šafárikovo námestie 4,BI1'02, Bratislava |Íel.:  IWWW.kdh.Sk



@KDHľffiiffi"
Príloha č.3

VYHLÁsENtE

Týmto vyhlasujeme, že Kresťanskodemokratické hnutie ako politická strana v roku

20].8 nezaložila obchodnú spoločnosť a ani sa nestala jediným spoločníkom tejto spoločnosti

za účelom podnikania

Kresťanskodemokratické hnutie v roku 2075 založilo a je jediným spoločníkom

obchodnej spoločnosti KDH servis s.r.o', so sídlom Šafárikovo námestie 77/4,8Lt 02

Bratislava, lČo: so IL3og7, zapísanej dňa 22'1'2016 do obchodného registra okresného

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

Súčasťou príloh výročnej správy za rok 2018 je kópia výpisu KDH servis s.r.o.,

z obchodného registra SR.

Toto vyhlásenie predkladá Kresťanskodemokratické hnutie ako súčasť Výročnej

správy svojho hospodárenia za rok 2018 _ 9 20 ods. 3 zákona č. 85/2005 Z.z' o politických

stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

predseda KDH

V Bratislave 27.3.20L9

Ústredie KDH l Šarárikovo námestie 4. Bl'1' 02, BratiSlava l Tel : I www.kdh.sk



OKDHSffit***o

Príloha č.4

VYHLASENIE

Týmto vyhlasujeme, že Kresťanskodemokratické hnutie nemalo v roku 2018 príjmy

p rostred n íctvom uved enej obchod n ej spoločn osti.

Toto vyhlásenie predkladá Kresťanskodemokratické hnutie ako súčasť Výročnej

správy svojho hospodárenia za rok 2018 - $ zo ods. 4 zákona č.85/2oo5 Z.z. o politických

stranách a politických hnutiach v zneníneskorších predpisov.

z na

predseda KDH

V Bratislave 27.3.2OI9

Ústredie KDH lŠafárikovo námestie 4,81'1'02. Bratislava |Íel..  IWWW.kdh.Sk



@KDH'Hťi#fl*'

Príloha č.5

VYHLÁsENlE

Týmto vyhlasujeme, Že Kresťanskodemokratické hnutie ako politická strana a

obchodná spoločnosť KDH servis s.r.o., so sídlom šafárikovo námestie 77/4,8LL 02

Bratislava, lČo: 50 113 o97, ktorej KDH je zakladatelbm a jediným spoločníkom,

v kalendárnom roku 2018 nebola a nie je uchádzačom, alebo záujemcom (pri získavaní

zákaziek) o účasť na verejnom obstarávaní podl'a zákona č' 343/2ot5 7. z. o verejnom

obstarávanía o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Toto vyhlásenie predkladá Kresťanskodemokratické hnutie ako súčasť Výročnej

správy svojho hospodárenia za rok 2018 - 5 20 ods. 5 zákona č.85/2005 Z. z. o politických

stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

predseda KDH

V Bratislave 27.3.2019

Ústredie KDH l Šafárikovo námestie 4, B1'1. 02, BratISlaVa ITel:  I wvrĺw kdh'sk



@KDHĺHťt#ŕ-'

Príloha č.6

Prehl'ad o príimoch KDH
V členenípodl'a 5 22 ods' 1 zákona o politických stranách

Príjmami KDH v roku 2018 boli:

a) prÚmy z členských príspevkov 49 29L,- €

b) prĺmy z darov a iných bezodplatných plnení 25 300,- €

c) prljmy z dedičstva

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

e) prÚmy z úrokov z vkladov na bežných účtoch v bankách 0,- €

f) podiely na zisku z podnikania obchodných spoločností

g) výnosy z cenných papierov verejne obchodovatelhých

na verejnom trhu

h) prÚmy z pôžičiek a úverov 70 000,- €

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

j) iné príjmy z právnych vzťahov a plnení povinností
podl'a osobitných predpisov 680,-€

Spolu príjmy a rnýnosy: 429 835,- €

Tento prehl'ad predkĺadá Kresťanskodemokratické hnutie ako súčasť Výročnej správy

svojho hospodárenia za rok 2018 - 9 30 ods'2 písm. e) zákona č. 85/2005 Z. z o politických

stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

V Bratislave 27.3.2019

0,- €

0,- €

0,- €

UStredie KDH | Šafárikovo námestie 4' 81,1' 02, BratiSlava ITel..  I WWu/.kdh'Sk



@KDHĺffiffi"
Príloha č.7

VYHlÁsENlE

Týmto vyhlasujeme, že Kresťanskodemokratické hnutie v roku 2oI8 pouŽilo

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

a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

Toto vyhlásenie predkladá Kresťanskodemokratické hnutie ako súčasť Výročnej

správy svojho hospodárenia za rok 2018 - 5 29 zákona č. 85/2005 Z.z' o politických stranách

a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

predseda KDH

V Bratislave 27.3.2OL9

Ustredie KDH | ŠaÍárĺkovo námestie 4,BIL 02, Bratislava |Íel.:  I WWW.kdh.Sk



r UCTOVNA ZAVIERKA ilililililI]ililtil]llil 
-l

neziskovej účtovnej jednotky
v sÚstave podvojného Účtovníctva

zostavenák 3 1 .1 2 .2 0 1 8

Císelné údaje sa zarovnávajú vpravo' ostatné údaje sa píšu zl'ava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Udaje sa vypĺRa1ĺ paličkovým písmom (podl'a tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

ÁÄg čo t r ea ĺ,l K lĺL4N0P0RšT UV Xý Ž 0 l 2 345 ó7 89
Daňové identifikačné číslo

2020830680
lČo

00586846
SID SK NACE

9 4.9 2.0

Učtovná závierka

X riadna x zostavená

mimoriadna schválená

(vyznačí sa x)

Mesiac Rok

od01 2018
do12 2018

Za obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

od01
do 12

2017
2017

PriloŽené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Uč NUJ 1-o1)

X Výkaz ziskov a strát (Uč NUJ 2-o1)

x Poznámky (Uč NUJ 3-o1)

(vyznačĺ sa x)

obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

KresťanSkodemok rat i cké hnut ie

SídIo účtovnej jednotky

Ulica

Šnrnn lKoVo NAMEST lE
PSČ obec

81102 Brat i slava-Staré Mesto
Číslo faxu

0 I
E-mailová adresa

odborekonomiky@kdh sk

Číďo

771 4

UZNUJ 1

Uč NUJ

Generované z FDF - oMEGA www kros sk

Zostavená dňa:

27.03
Podpisouý záznam osoby Podpisový záznam osoby

zodpovednej za zostavenie
Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo2019 zodpoved vedenie

účt úč člena štatutárneho orgánu

Schválená dňa

20

Záznamy daňového úradu

odtlačok prezentačnej pečiatky daňového ÚraduMiesto pre evidenčné čísloL MF SR 2013 Strana í J



čNUJ1-01vaha 0 0 5 8 6 4lČo / srDfT-rT]
Bezprostredne
pľedchádzajúce

účtovné
obdobie

strana aktíV c.r BeŽné účtovné obdobie

NettoBrutto Korekcia Netto
b 1 2 3 4a

007

00E

64 905 06 15 582.25 1 8 791 .36

002 285 60 28s.60

004 285.60 285,60

Nehmotné
412 - @72

výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti
+ 091 AU)

A. NeobeŽný majetok spolu r.002 + r.009 + r.021 001 B0 487 31

006+ + +ododth nehm I 01 091079ostatný bý (078majetokotný (0 e)

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 _ 095

oceniteĺ'né práva 014 - (o7l + 091 AÚ)

obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)

1. Dlhodobý nehmotný majetok r.003 aŽ 008

Softvér 0'l3 _ (073 + 091 AÚ)

2. Dlhodobý hmotný majetok r' 0í0 aŽ r. 020 009 62 1 19,4675 201,71 13 082,25 13 791,36

4 904.48 4 904,48 4 904,48

01'ĺ

8177,77

015

19

x

x

17

veci a súbory hnutel'ných vecíhnuteSamostatné ľné
+ 092022

Pozemky (031)

Umelecké diela a zbierky (032)

Stavby 021 - (0s1 _ 092 AÚ)

Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)

Pestovatelšké celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AU)

Základné stádo a ťaŽné zvieratá 026 _ (086 + 092 AÚ)

Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + o92 AÚ)

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

obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)

Poskytnute preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 _ 095 AÚ)

15 912,03

40 687.00

13 698,20

40 687,00 l

7 734,26

13 698,20

8576,77

310,1 1

3. Dlhodobý finančný majetok r' 022 aŽr.028 021 2 500,00000,00 2 500,00 5 000,00

o22 000,00 5 000,00Ä 000,00

Podĺelové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s
pod9tatným vplyvom (062_096 AÚ)

023

Dlhové cenné papiere drŽané do splatnosti (065 _ 096 AÚ) 024

o25

ostatný dlhodobý finančný majetok (069 _ 096 AU) -2 500,00026 2 500,00

o27

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v
osobe -096

PôŽičky podnikom v skupine a ostatné pÔŽičky (066 + 067) _ 096 AÚ

obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 _ 096 AÚ)

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AU)

Strana 2



NUJ 1 - 0'1vaha 0 0 5 8 6 8 4 6rco / srDf-l--r-T-l
Bezprostredne
predchádzajúce

účtovné
obdobie

Strana aktív c.r BeŽné účtovné obdobie

NettoBrufto Korekcia Netto
b 1 2 3a 4

Tovar (132+139) - 196 I

I

I

035

21591265 205 673 64

1 93)

030

034

Nedokončená výroba a polotovary vlastnei výroby (121+122) - 1lsz + 032

B' obeŽný majetok spolu r. 030 + 1. 037 + r. 042 + 1. g51 029 21s 912 6s

Materiál (1'l2+119) _ 191

Výrobky (123 - 194)

,Zvieratá (124 - 195)

'l. Zásoby r.03í až r.036

Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AU _ 391 AÚ) 036

2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041 037

Pohl'adávky z obchodneho styku (311 AlJ aŽ 3,l4 AÚ) - 391 AÚ 038

ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ) 039

Pohľadávky Voči účastnĺkom zdĺuŽení (35s AÚ _ 391 AÚ) 040

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

3. Krátkodobé pohl'adávky r. 043 aŽ r. 050 1825,91042
l
l

1 825,97 2 562,50

043 566,97 566,97 635,32

044 12U.00 1 244,00 
I

1244.00

045 x

046 x

047 x

048

049

Pohl'adávky z obchodného styku ((31'| AU až314 AU) - 391 AÚ)

ostatné pohl'adávky (315 AÚ - 391 AÚ)

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336)

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a
rozpočtom územnej samospráVy (346 + 348)

Pohľadávky voči účastníkom zdruŽení (358 AÚ - 391 AÚ)

Spojovací účet pri zdruŽení (396 _ 391 AÚ)

lné pohl'adávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AU + 37s AÚ) - 391 AÚ

Daňové pohl'adávky (341 až345)

050 15,00 15,00 683,18

4. Finančné účý r. 052 aŽ r. 056 05't 214 086,68 214 086,68 203 1 1 1,14

89 x639'7'ĺ 89 639.71 r 83 499,32

124 446,97 124 M6,97x 1'l9 61'ĺ'82

xBankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 
^Ú)

obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)

055fin +'l + + +Krátkodobý 253 255 256ančný (25majetok 'ĺ29257)
AU

Pokladnica (2'11 + 2131

Bankové účty (221 AÚ + 261;

časové ľozlĺšenie spolu r. 058 aŽ r. 059c. I

I

I
2501.62057 2 501,62 2321,46

1 Náklady budúcich období (381) 058 2 501.62 2321,462 501,62
l

,Príjmy budúcich obdobÍ (385)

o6oMajetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 0S7 298 901,58 64 905,06 233 996,52 226786.46
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Úvaha čNUJ1_01 0 0 5 8 6 8 4tco / srD f-T--[T-_]
Bezprostredne

predchádzajúce účtovné
obdobie

Strana pasív č.r. Bežné účtovné obdobie

b 5 ba

81 079 s7 95 928 t2

Základné imanie (411)

PeňaŽné fondy tvorené podl'a osobitného predpisu (412)

061

062

063

064

oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)

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

065

068

066

067

069

070

071

oceňovacie rozdie|y z precenenia majetku a záväzkov (414)

ostatné fondy (427\

Fond reprodukcie (413)

Rezervný tond (421)

Fondy tvorené zo zisku (423)

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

2. Fondy tvoŕené zo zisku r. 069 až r. 071

3 Nevysporiadaný vrýsledok hospodárenia minuĺých rokov 95928,72 100 346,57072

4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r'068
+ ĺ.o72 + Í.074 + Í.10'|

073 -4 417,8514 849, ĺ 5

B. Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + 7. 997 074 ĺ52 916.95 130 857.74

075 5129,74 17 999,53

076

077 0,00 l 10 000.00

+ 459

Rezervy zákonné (451 )

Rezervy r.076ažr.078

Krátkodobé Íeze^ry (323 + 451

ostatné rezervy (459

078 5129.74 7 999.53

120 000.00

2. 253,71

253,71

079

086

080

085

081

084

082
083

] Dlhodobé zmenky na úhradu (478)

ostatné dlhodobé záväzky (373 + 479

Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
Záuäzky zo sociálneho fondu (472)

Vydané dlhopisy (473)

Záväzky z nájmu (474

Dlhodobé prijaté preddavky (a75)

Dlhodobé nevýakturované dodávky (476)

120 292,74

292,74

+ 479 '13 852,60 1 900,50

3.

093

087

090

088
089

091

092

094

095
096

Záväzky z obchodného styku (32'ĺ až326) okrem 323

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

rozpočtu aZáväzky z dÔvodu finančných vzťahov k štátnemu
uzem +

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov

ostatné záväzky (379 + 373 + 474

575,13 481,33

Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096

Záväzky voči zamestnancom (331 +333)

Daňové záväzky (341 až345)

Záuäzky voči účastníkom zdruŽení (368)

Spojovací účet pri zdruŽení (396)

27 494.47

2 6í8'14

6 26s,65

4 182,95

ĺ2 604'50

2334,48

4 209,21

3 678,98

100 000,00

100 000,00

4. 0,00

0,00

BeŽné bankové úvery (231 + 232 a 461

Bankové vtipomoci a pôžičky r. 098 aŽ r. 100

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 2491

Dlhodobé bankové úvery (461
097

100

098

099

c

Výnosy budúcich období (384)

Výdavky budÚcich období (383)

rozlíšenie spolu r. 102 aŽ r. 1o3 101

103

102

Vlastné zdľoje a cudzie zdroje spolu r. 061 + t.074 + r.101 104 233 996,52 226786,46
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ziskov a strát NUJ2-01 lČoffi / SID

Náklady

b

Zdaňovaná Spolu
nosť

a c 2 3 4

uce
Bezprostredne

Čísto
účtu

Čísto
riadku

Hlavná
nezdaňovaná

1

01 í3 628,64 13 628,64 82 817,56

4 751,90 4 751,90 4 504,3602

03

04

05

501 Spotreba materiálu

5O2 Spotreba energie

504 Predaný tovar

511 opravy a udžiavanie

512 Cestovné

8 538,53

767,39

8 538,53

767,39

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné

ostatné sociálne poistenie 0t0

524

525
istenie

06

07

08

09

14

133

5'l 3 Náklady na reprezentáciu

24 095,39

36 480,17

95 650,26

36 480,17

95 650,26518

521

ostatne sluŽby

Mzdové náklady 68742,58 68742,58

24 095,39 '

71 98s,1

23 51

527 Zákonné sociálne náklady 0'ĺ1 1872,87I 872,87 1929,77

528 ostatné sociálne náklady 012

531 Daň z motorouých vozidieĺ 013

532 Daň z nehnuteľností 014 97,47 97,47 97,47

538 ostatné dane a poplatky 015 541,18 541 'ĺ8 297,28

541 Zmluvné pokuty a penále 016 0,00 0,00 0,00 22,91

542 ostatné pokuty a penále 017 I 0,00 0,00 0,00 20,00

543 odpísanie pohl'adávky 018

544 Uroky 019
l

4 075,01 4 075,01 2 417/0

545 Kurzové straty 020

546 Dary 021

547 osobitné náklady Io22 29 193,ĺ6 29 193,16' 30 6s6,8ĺ

548 Manká a škody 023 1 
'ĺ5'1 

1 115,11

549 lné ostatné náklady o24 11 s40,99 't1 540,99 7 232,08

551 odpisy dlhodobeho nehmotného majetku
a dlhodobeho hmotného ma|etku

025 s94,00 594,00 1 636,20

552 Zostatková cena predaného dlhodobého
nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku

026

553 I

I

Predané cenné papiere 027

554 Predaný materiáĺ 028

555 Náklady na krátkodobý finančný majetok 029

556 Tvorba fondov 030

557 031Náklady na precenenie cenných papierov

558 032 ITvorba a zúčtovanie opravných poloŽiek 2 500,00 2 500,00l

Poskýnute prĺspevky organizačným
zloŽkám

56 1 033

562 Poskytnuté príspevky iným účtovným
iednotkám

034

563 Poskytnute prĺspevky fyzickým osobám 035 71 500,00 7'ĺ 500'00

565 Poskytnuté príspevky z podielu
zaplatenej dane

036

567 , Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 037 l

Učtová trieda 5 spolu r' 01 ažr.37 374 684,65038 374 684,65 377 925,15
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ziskov a Strát čNUJ2-01 0lČo / srDf-F]-T_l

Spolu
innost'

Výnosy

b c 3 4

čtovné
ZdaňovanáČíslo

účtu
Číslo
riadku

Hlavná
nezdaňovaná

Bezprostredne

041

039

040

043

60'| rržby za vlastné výrobky

602 TrŽby z predaja sluŽieb

604 Tržby za predaný tovar

611

612 Zmena stavu zásob polotovarov

Zmena stavu zásob nedokončenej výroby o42

044

045

046

613

621

614

Zmena stavu zásob výrobkov

Aktivácia materiálu a tovaru

Zmena stavu zásob zvierat

622 Aktivácia vnútroorganizačných sluŽieb 047

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného
majetku

048

624 Aktivácia dlhodobeho hmotného majetku 049

641 i osoiZmluvné pokuty a penále

642 ostatné pokuty a penále 051

643 Platby za odpĺsané pohľadávky 052 l

644 Uroky 053 0,00 0,00 0,00 1,39

645 Kuzové zisky 054

646 Prijaté dary 055 3 600,00 3 600,00 2 100,00

647 osobitne výnosy 056 i

648 iZákonné poplatky 057
i

1

649 lné ostatné výnosy 058 679,79 a70 70 294,02

Tžby z predaja dlhodobeho nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného

65 1 059
majetku

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 060

653 TrŽby z predaja cenných papierov a
podielov

061

654 TrŽby z predaja materiálu 062 
I

Výnosy z krátkodobého Íinančného
majetku

655 063

656 Výnosy z pouŽitia fondu 064

657 Výnosy z precenenia cenných papierov 065
I

l

658 Výnosy z nájmu majetku 066

661 Prijaté prĺspevky od organĺzačných
zloŽiek

067

662 Prijaté prĺspevky od iných organizácií 0,00 1 000,00068 0,00 0,00

663 Prijate prÍspevky od ýzických osôb 069
I

21 700,00 
r

21 700,00 36 835,00
I

664 Prijate členské príspevky 070 49 291,30 49 29 1,30 48112,70

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 071

667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 072

691 Dotácie 073 284 564,41 284 564,41 284 564,41

Učtová trieda 6 spolu r' 39 aŽ r.73 074 359 835,50 359 835,50 373 507 ,52

Výsledok hospodárenia pred zdanenĺm r
74 - r.38 I

075 -14 849,15 4 417,63'I 4 849, 'ĺ5

591 Daň z prĺjmov 076 l 0,000,00 0,00 0,22

sss 
I 
ooaatočne odvody dane zprĺjmov 077 I

ledok hospodárenia po zdanení (r' 75 -14 849,15 _'ĺ4 849'15 4 417,85078
r.76 + r
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L Názov strany a jej skratka
Sídlo:

lČo:
Dátum registrácie:
Číslo registrácie:

Poznámky

k účtovnej závierke zostavenei k 31.12.2018

l. Všeobecné údaje

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)

šafárikovo námestie 77/4, 87L 02 Bratislava - Staré
Mesto, Slovenská republika
00s86846
23.02.L990
NVVS/2-382/1990

2' Štatutárny orgán: Alojz Hlĺna - predseda KDH, Hummelova 2166 /8,8IL oL

3. Politická činnosť 
Bratislava - Staré Mesto

4. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov k3L.L2.2ot7 bol 2,9 osôb a k
3L'L2.2018 bol 2,6 osôb.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: riadna
6' Dátum schválenia účtovnej závierky za rok 2077: účtovná závierka bola schválená na

zasadnutípredsedníctva KDH dňa 20. apríla 2018.
7. Kresťanskodemokratické hnutie založilo a je jediným spoločníkom obchodnej

spoločnosti KDH servis s.r.o., Šafárikovo námestie 77/4, 8IL 02 Bratĺslava- Staré
Mesto (5 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.I.2oL6
do obchodného registra okresného súdu Bratislava l.

tl. Účtovné zásady a metódy
L' Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania vo

svojej čĺnnostĺ.
2. V priebehu účtovného obdobia roka 2018 neboli vykonané zmeny účtovných metód

ani účtovných zásad. Účtovné metódy a všeobecn á 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,

Ústredĺe KDH lŠaĺ'árikovo námestie 4,B11' 02, Bratislava lTel ;  I WWW.kdh'Sk



@KDHĺmffi"
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 prĺ 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
súvislosti s účtovným obdobím.

4. Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje v súlade s 523 MF sR č. Mtl2434z/2oo7-74,
ktorým sa stanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnovy pre
účtovné 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 7/48o obstarávacej ceny

UStredĺe KDH | Šafárikovo námestie 4' B1,1 02, BratiSlava l Tel':  I WWV/.kdh'Sk
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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 Lllo,o7- 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 1.700,- eur.

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

Účtovná jednotka eviduje na účte 544 Úroky vo výške 4o75,ol eur z prijatých
pôžičiek' Úroky sú vyčíslené podl'a výšky úrokovej sadzby uvedenej v zmluvách
o pôžičkách.

ilt. lnformácie, ktoré doplňujú a vysvetlhjú údaje v súvahe a vo \í'ýkaze
ziskov a strát

Ústredie KDH |Šafárĺkovo námestie 4.8LI02, Bratĺslava lTel.:  |Www.kdh'sk



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

BeŽné účtovné obdobie
Bezprostredne

predchádzaj úce účtovné
obdobie

Priemerný prepočĺtaný počet zamestnancov 2,6 2,9

z toho počet vedúcich zamestnancov I 1

Počet dobrovol'nĺkov vyslaných účtovnou jed notkou

Počet dobrovol'níkov, ktorĺ vykonávali dobrovol'n ícku

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. 1

285,60

Spolu

285,60

60285,

60285,

Poskytnuté
preddavky na

dlhodob
nehmotn majetok

Obstaranie
dlhodobého
nehmotného

majetku

Ostatn dlhodob
nehmotn majetok

Ocenitel'né práva

285,60

Softvér

285,60

285,60

285,60

Nehmotné
v sledky

zv vojovej
a obdobnej

činnosti

ribytky

Stav na konci beŽného
rjčtovného obdobia

Zostatková hodnota

presuny

Stav na konci beŽného
tllčtovného obdobia

Oprávky - stav na

začiatku beŽného
t]lčtovného obdobia

prĺrastky

bytky

Stav na konci beŽného

učtovného obdobia

Opravné položky - stav
na začiatku beŽného
učtovného obdobia

prĺ

Prvotné ocenenie - stav
na začiatku beŽného
čtovného obdobia

prĺrastky

Úbytky



Stav na začiatku beŽného

čtovného obdobia
Stav na konci beŽného

učtovného obdobia

Tabul'ka č.2

Spolu

78780,51

3578,8

75201,71

64989,15

709,11

3578,8

62119,46

Poskytnuté
preddavky

na
dlhodob'
hmotn'
majetok

Obstaranie
dlhodobého
hmotného
majetku

Drobn'
a ostatn
dlhodob'
hmotn
majetok

Základné
stádo

a t'ažné
zvieratá

Pestovatel'ské
celky trval ch

porastov

Dopravné
prostriedky

40687

40687

40687

40687

Samostatné
hnutel'né

veci
as bory

hnutel'n ch
vecí

17277

3578,8

13698,20

16966,89

3 I 0, 1 I

3578,8

'13698,20

Stavby

15912,03

15912,03

7335,26

399

7734,26

Umelecké
diela

a zbierky
Pozemky

4904,48

4904,48

Prvotné ocenenie -

stav na začiatku
beŽného čtovného
obdobia

prĺrastky

rjrbytky

presuny

Stav na konci

bežného r]lčtovného

obdobia
oprávky - stav na

začiatku beŽného

r]čtovného obdobia

prĺrastky

Í'bytky

Stav na konci

beŽného ričtovného

obdobia
opravné položky _



Zostatková hodnota
13791 ,36

13082,25

0

0

31 0,1 1

0

8576,77

8177,77

4904,48

4904,48

stav na začiatku
bežného Účtovného

obdobia

prĺrastky

Úbytky

Stav na konci

beŽného Účtovného

obdobia

Stav na začiatku
beŽného čtovného
obdobia
Stav na konci

beŽného ťlčtovného

obdobia

Vzorovátabul'kakčl.lllods.4a5 oštrukt reaozmenách jednotliv 'ch poloŽlekdlhodobéhofinančného majetku

Podielové cenné
papiere a podiely

v ovládanej obchodnej
spoločnosti

Podielové cenné
papiere a podiely

v obchodnej
spoločnosti

s podstatn m

vplyvom

Dlhové cenné
papiere dÉané do

splatnosti

P žičky
podnikom

v skupine a

ostatné p žičky

Ostatn
dlhodob'
finančny
majetok

Obstaranie
dlhodobého
finančného

majetku

Poskytnuté
preddavky na

dlhodob'
finančn
majetok

Spolu

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku beŽného

rjčtovného obdobia
5000 5000

Stav na koncibeŽného r]lčtovného

obdobia
5000 5000

0pravné
Stav na začiatku beŽného

r]lčtovného obdobia

Prĺrastky

Ubytky



2500

2500

Zostatková hodnota
5000

2500

2500

2500

5000

2500

Prĺrastky

Ubytky

Stav na konci beŽného čtovného
obdobia

Stav na začiatku beŽného

rjčtovného obdobia
Stav na konci beŽného tičtovného
obdobia

Vzorová tabuI'ka k čl. lll ods. 4 o štruktlire dlhodobého finančného majetku

Účtovná hodnota ku koncu

bezprostredne
predchádzaj ceho
čtovného obdobia

2044

bežného ričtovného
obdobla

'ĺ 699

Hodnota vlastného imania ku koncu

bezprostredne
predchádzaj ceho
ričtovného obdobia

2044

beŽného
ričtovného
obdobia

1699

Podiel čtovnejjednotky
na hlasovacích 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. 1

Tabuľka č. 2

Stav na konci bežného tičtovného
obdobiaUbytkyPrírastkyStav na začlatku bežného rjčtovného

obdobiaKrátkodob finančn majetok

Majetkové cenné papiere na

obchodovanie

Dlhové cenné papiere

obchodovanie

na

Dlhové cenné papiere s0

splatnosťou do jedného roka

džané do splatnosti

ostatné realizovateľné cenné

papiere

Obstarávanie krátkodobého
finančného majetku

Krátkodob finančn majetok

spolu

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

hodnoty

(+Ĺ)

cenné papiereostatné realizovatel'né

poluKrátkodob ' 
finančn ' majetok s

obchodovanieMajetkove cenné papiere na

obchodovanieDlhové cenné papiere na

Krátkodob finančn majetok



Vzorová tabut'ka k čl. lll ods. 7 o v voji opravn ch poloŽiek k zásobám

Vzorová tabul'ka k čl. lll ods. 9 o v voji opravn 'ch položiek k pohl'adávkam

Stav na konci beŽného
čtovného obdobia

Zričtovanie oprav nej
položky

ZníŽenie opravnej
položky

Tvorba opravnej poloŽkyStav na začiatku beŽného
ričtovného obdobiaDruh zásob

Materiál

Nedokončená v roba

a polotovary vlastnej

V'robky

Zuieratä

Tovar

Poskytnut 'preddavok
na

Zásoby spolu

Stav na konci bežného
ričtovného obdobia

Ztičtovanie opravnej
poloŽky

ZníŽenie opravnej
poloŽky-Tvorba opravnej položkyStav na začiatku beŽného

čtovného obdobiaDruh pohl'adávok

Pohl'adávky
z obchodného

ostatné pohl'adávky

Pohľadávky voči
častnikom zdruŽení

lné pohľadávky

Pohl'adávky spolu



Vzorová tabul'ka k čl. lll ods. ĺ0 o pohl'adávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Vzorová tabuI'ka k čl. lll ods. 12 o zmenách vlastn ch zdrojov krytia neobeŽného majetku a obežného majetku

2562,50

2562,50

bezprostredne pľedchádzaj ceho ričtovného
obdobia

1825,97

beŽného tjčtovného obdobia

1825,97

Stav na konci

splatnostiPohl'adávky do lehoty

splatnostiPohl'adávky po lehote

Pohl'adávky spolu

Stav na konci bežného
tĺlčtovného obdobia+

PresunybytkyPrírastky
+

Stav na začiatku beŽného

ričtovného obdobia

Rezervn fond

Fondy tvorené zo zisku

Oce ovacie rozdielY

z precenenia kapitálov ch

častin

Fondy zo zisku

Oce ovacie rozdielY

z precenenia majetku a

zäuäzkou

prioritn 'majetok

Fondy fuorené podľa

osobitného

Fond reprodukcie

Základne imanie

z toho:

nadačné imanie v nadácii

vklady zakladatelbv

lmanie a fondy



95928,72

-14849,15

8í079'57

4417,85

4417,85

-4417,85

-1 4849,1 5

-19267

100346,57

-4417,85

95928,72

Ostatné fondy

Nevysporiadan v sledok
nra mr rokov

V sledok hospodárenia za
čtovné obdobie

Spolu

Vzorová tabul'ka k čl. lll ods. 13 o ľozdelení ričtovného zisku alebo vysporiadaní čtovnej straty

-4417,85

Bezprostredne predchádzaj ce čtovné obdobie

Z fondu tvoreného zo zisku

Z ostatn ch fondov

Účtovná strata

ie ričtovnejstratyVysporiadan

Zo základného imania

Z rezervného fondu

Uhrada straty minul ch obdobĺ

Prevod do sociálneho fondu

nevyspori v sledku hospodárenia minul ch rokovadanéhodorevodP

lné

Prĺdel do Íondu reprodukcie

Prĺdel do rezervného Íondu

Pridel do fondu tvoreného zo zisku

Prídel do ostatn ch fondov

Účtovn zisk

Rozdelenie ričtovného zisku

Prídel do základného imania

Prĺdel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu

Názov položky



Z nerozdeleného zisku minul ch rokov

Prevod do nevysporiadaného v sled ku hospodárenia minul ch rokov -4417,85

lné

Vzoľová tabuI'ka k čl. lll ods. 14 písm. a)o tvorbe a pouŽití rezerv

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

Stav na konci beŽného
rjčtovného obdobia

5129,74

0

5129,74

Zrušenie alebo
zníženie rezerv

1 0000

1 0000

Použitie rezery

7999,53

7995,53

Tvorba rezerv

5129,74

5129,74

Stav na začiatku beŽného
čtovného obdobia

7999,53

'ĺ0000

17999,53

Druh rezeruy

Jednotlivé druhy krátkodob'ch
zákonn' ch rezeĺv
Jednotlivé druhy dlhodob ch

zákonnych rezerv

Zákonné rezervy spolu
Jednotlivé druhy krátkodob ch

rezerv

Jednotlivé druhy dlhodob ch

rezerv

ostatné s u

Rezervy spolu

253,71

12604,5

12604,50

cehobezprostredne predchádzaj
čtovného obdobia

27380,47

27494,47

120292,74

Stav na konci

bežného ričtovného obdobia

41

Krátkodobé záväzky spolu

Zäuäzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do

atich rokov vrátane

Záuäzky so zostatkovou dobou splatnosti viac

rokov

ako päť

Druh záväzkov

Záuäzky po lehote splatnosti

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou

ného rokados



253,71

12858,21

120292,74

147787,21

Dlhodobé záväzky spo!u

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

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

Vzorová tabul'ka k čl. I!! ods. í4 písm. f) o bankov ch riveroch, p žičkách a návratnych finančn ch v pomociach

Bezprostredne predchádzaj ce
ričtovné obdobie

216,04

280,43

242,76

253,71

Bežné čtovné obdobie

253,71

265,83

226,80

292,74

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

ričtovného obdobia

1 00000

100000

Suma istiny na konci
bežného rjčtovného obdobia

1 20000

120000

Forma zabezpečenia

Žiadna

Splatnosť

30.6.2020

V ška roku v %

3% p.a

Mena

EUR

Druh cudzieho
zdroja

Krátkodob
bankov ver

PÔŽička

Návratná finančná
vypomoc
Dlhodob 'bankov '

Úver

Spolu



Vzorová tabul'ka k čl' tll ods. 15 o v znamn ch poIožkách vynosov budricich období

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

Stav na konci beŽného učtovného
obdobiaÚuytryPrírastkyStav na konci bezProstredne

predchádzajriceho ričtovného obdobia
Položky vynosov budtjcich

období z d vodu

bezodplatne nadobudnutého
dlhodobého majetku

dlhodobého majetku obsta raného

z dotácie

dlhodobého majetku obstaraného
z finančného daru

dotácie zo štátneho rozpočtu alebo

z prostriedkov Europskej nie

dotácie z rozpočtu obce alebo z
rozpočtu vyššieho Územného celku

grantu

podielu zaplatenej dane

dlhodobého majetku obstaraného

z podielu zaplatenej dane

Stav na konci bežného učtovného
obdobiaFinančn nákladlstina

Stav na konci bezProstredne
predchádzaj ceho Účtovného

obdobia
Záväzok

Celková suma dohodnut'ch platieb

do jedného roka vräane

od jedného roka do piatich rokov

vrátane

viac ako päť rokov



Vzorová tabul'ka k čl. lV ods. 6 o ričele a v ške použitia podieIu zaplatenej dane

Vzorová tabul'ka k čl. lv ods. 8 o nákladoch vynaložen ch v srjvislosti s auditom čtovnej závierky

PouŽitá suma bežného ričtovného
obdobia

Použitá suma z bezprostredne
riceho čtovnéhoobdobia

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného r]čtovného obdobla

Účel použitia podielu zaplatenej dane

2750

Suma

2750

da ové poradenstvo

ostatné neaudĺtorské sluŽby

Spolu

JednotIivé druhy nákladov za

overenie Účtovnej závierky

uisťovacie audĺtorské sluŽby okrem overen ia čtovnejzávierky

s visiace audĺtorské sluŽby



OKDH'ffiiffi?-'
Príloha č.9

lnformácia o finančnei situácii KDH v rokoch 2OL6.2017.2018

Ukazovatel' Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Majetok celkom: 137 969,- 226786,- 233997,-

Záväzky celkom: 37 623,- 130 858,- 152917,-

Príjmy celkom 2 0L8 664,- 373 507,- 359 836,-

Výdavky celkom: 1 860 894,- 377 925,- 374 685,-

Hospodársky

výsledok: L57 770,- -4 4r8,- -r4 849,-

V EUR

Tento prehl'ad predkladá Kresťanskodemokraticke hnutie ako súčasť Výročnej správy

svojho hospodárenia za rok 2018 - 9 30 ods. 2 písm. b) zákona č. 85/2005 7.z. o politických

stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov'

o z na

predseda KDH

V Bratislave 27.3.20L9

Ústredie KDH lŠafárikovo námestie 4'B11,02' Brati5lava Irel.:  IWWW.kdh'5k



@KDHĺffiffi*"
Príloha č. 10

Prehl'ad nákladov vynaložených na volebnú kampaň pre volby do orgánov
samosprávy obcí v roku 2oL8

Náklady na volebnú kampaň pre volby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 boli
vo výške 6 120,98 eur.

Prehläd nákladov V eur, v členení podl'a s 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

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

5 23 ods' 7 zákona č.85l2oo5 Z.z.

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

cielbv a programu

náklady, ktoré vynaložila strana na svoju propagáciu v čase začínajúcom

180 dní predo dňom vyhlásenia volieb

Sumár nákladov:

0,-

0,-

0,-

0,-

0-

0,-

4720,98€

1400,00 €

6t2o,98€

0,-

Tento prehl'ad predkladá Kresťanskodemokratické hnutie ako súčasť Výročnej správy

za rok 2oL8 - 9 30 ods.2 písm. m) zákona č. 85/2005 Z. z o politických stranách a politických

hnutĺach v znení neskorších predpisov.

predseda KDH
V Bratislave 27.3.20t9

UStredie KDH | Šafárikovo námestie 4, BI1' 02, BratiSlaVa Irel.'  I WWW.kdh.Sk



@KDH'ffii#ŕ-'
Príloha č. 11

Preh!'ad o prijatých daroch v roku 2oL8
(9 3o oas. 2 písm. g) zákona č. 85/2005 Z.z.|.

Evidencia darov (podl'a 5 23 ods.7.zákonač.85l2oo5z.z.|

1.

2

a) meno, priezvisko a adresa trva!ého pobytu darcu:
MUDr. Miroslav Mikolášik, Samuela Nováka 1767/3,026 01 Dolný Kubín

bl údaje o dare: peňažný dar
c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy: Bratislava, 9.2'2oI7
d) hodnota daru podl'a darovacej zmluvy: 30 000,- Eur
e) dátum prijatia daru:

2.L.2078 1 250,- eur
5.2.2018 1. 250,- eur
13.3.2018 L 250,- eur
L1,.4.20L8 1 250,- eur
9.5.2018 1 250,- eur
4.6.2018 1 250,- eur
2.7.2018 1 250,- eur
6.8.2018 1 250,- eur
3.9.2018 1 250,- eur
3.10.2018 1 250,- eur
5.11.2018 1 250,- eur
4.L2.20L8 1 250,- eur
3I.L2.2OL8 1 250,- eur Spolu: 16 250,- eur
13 750 eur boli uhradené v roku 2017

f) číslo platobného účtu darcu: sKL302000000003348289654
g) čísIo platobného účtu KDH: sK665200000000001547803I
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.l.

a) M U Dr. An na Zá bo rská, Záhr adná 267 /26, 97 2 oI Bojn ice
b) peňažný dar
c) Bratislava, 23.3.2018
d) 4 500,- eur
e) 28.3.2018 1,500,- eur

L6.4.2OLB 750,- eur
L4.5.2018 750,- eur
L4.6.2OI8 750,- eur

Ústredie KDH |Šafárikovo námestte 4,B1,1,02, BratiSlaVa ITel :  IWWW.kdh'Sk



@KDHĺffitffi?-'

3.

1,6.7.20L8 750,- eur Spolu: 4 500,- eur
f) sK160900000000s031902069
S) SK66s2000000000015 47803L
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.1

a) Alexander Nazarej, Jazdecká 3545/8,080 01 Prešov
b) peňažný dar
c) Prešov, L9.10.2018
d) 700,- eur
e) 22.L0.20I8
f) sK7702000000001462347s72
g) SK665200000000001s 47803!
h) darca podpĺsom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.1

Evidencia darov do 200,_ eur (podl'a 5 23 ods. 7 ' zákona č. 85/2oo5 Z.z.|:

a) meno' priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
Peter Gabura, 1. mája 10, 900 21 Svätý Jur

b) údaje o dare: peňažný dar
c) hodnota daru: 200,- eur
d) dátum prijatia daru: 15.3'2018
e} číslo platobného účtu darcu: sK6275000000000311033213
f) číslo platobného účtu KDH: sK665200000000001547803!
g) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.l.

a) lng. Mária Kováŕová, Fatranská 3Loo/L, o1o 08 Žĺlina
b) peňažný dar
cl 50,- eur
d) 3L.!2.20r8
e) SK5811000000002619394153
f) sK340200000000000673s!L2
g} darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods'1

Sumár peňažných darov: 2I7OO,- eur

Ústredĺe KDH l Šafárikovo námestie 4, 81'L 02, Bratislava |Íe|.:  l WWW kdh.Sk



OKDH'ffiffi*

T

Prehl'ad iných bezodplatných plnení v roku 2018
($ 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. zókona č.

85/2005 Z.z.

a) meno, priezvisko a bydlisko poskytovatel'a iného bezodplatného plnenia:
Alojz Hlina, Hummelova 2L66/8,811 03 Bratislava L

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

29.L.20r8
d) hodnota bezodplatného plnenia podl'a zmIuvy: 3 600,- Eur
e) vyčíslenie rozdielu, ktoný vznikol pri prijatí lného 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 29'1'.20!8 _ 37'12.2078

g) poskytovatel'bezodplatného plnenia podpisom zmluvy vyhlasuje, že nie je
osobou podl'a $ 24 ods.l.

Sumár iných bezodplatných plnení: 3 600 eur

predseda KDH

V Bratislave 27.3.2OL9

Ústredie KDH lŠafárikovo námestie 4,BI1,02. BratiSlaVa ITel.:  lWWW.kdh.Sk



(DKDHĺffiffi"

č. L2

oznámenie 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.

htto ://kd h.sk/wo-content/u oloa oznam osob darcov2O18.odf

podl'a s 23 ods. 4 zákona č' 85l2oo5 Z. z.

http://kdh.sk/darv/

Alojz Hlina

predseda KDH

V Bratislave 27.3.2019

Ustredie KDH l Šafárikovo námestie 4,8LI 02, Bratislava |Íel.:  I Www.kdh.sk



@KDHĺffiffio

Príloha č. 13

Kresťanskodemokratické hnutie predkladá účtovnú závierku obchodnej spoločnosti
KDH servis s.r.o., za účtovné obdobie 2oL8 , za ktoré sa vyhotovuje výročná správa ( 5 go

ods. 2 písm. l) zákona č.85l2oo5z. z.|

Ústredie KDH |Šafárikovo námestie 4,8I1'02, Bratislava ITel.:  |Www.kdh.sk



r UZMUJv'14 1

Uč MUJ UCTOVNA ZAVIERKA llllllllillllllllilllilltilt 
-l

mikro účtovnej jednotky

zostavenák 3 1 .1 2.2 0 1 8

Gĺselné údaje sa zarovnávajú vpravo' ostatné údaje sa pĺšu zl'ava' Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Udaje sa vypĺRa1ri paličkovým písmom (podl'a tohto vzoru), písacĺm strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou

ÁÄBčDÉr GH ĺ,l K tMN0PQR šTÚVXý Ž 0l 23 45 6789
Daňové identifikačne číslo

2120188796
lČo

50113097
SK NACE

73.11.0

Učtovná závierka

x riadna

mimoriadna

priebeŽná

(vyznačĺ sa x)

Mesiac Rok

od012018
do12 2018

Za obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

od01
do 12

2017
2017

PriloŽené súčasti účtovnej závierky
X Súvaha (Uč MUJ 1-o1)

(v celých eurách)
X Výkaz ziskov a strát (Uč MUJ 2-01)

(v celých eurách)
X Poznámky (Uč MUJ 3-o1)

(v celých eurách alebo eurocentoch)

obchodne meno (názov) Účtovnej jednotky

KDH servis s ro

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Šnrnn lKovo NAMEST lE
PsČ obec

81102 BRATISLAVA
označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

okresný súd Bratislava l,
Sro, VloŽka číslo 108498lB
Telefónne číslo Faxové číslo

Čĺslo

771 4

Odd ie I

Zostavená dňa

27.03.2019
Schválená dňa:

20
Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky
alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo
podpisový záznam je účtovnou jednotkou

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Generované z FDF - oMEGAL MF sR č. 1B00Bl2014 www k r o s s k Strana 1
J



úzMuJu14 2
Súvaha

UčMUJ1-01 o,č212o'ĺ88796 lČo50113097 illllllllllilililil]il|[] -l

SPOLU MAJETOK
0'rr. 02 + r.'14

c

A 02

1699 2524

Ozna'
iéna e

a

Čĺslo
riadku

Bezprosĺredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto 2

Bežné Účtovné obdobĺe
Netto 't

NeobeŽný majetok
r'03+Í.04+1.69

STRANA AXTĺV
b

, Dlhodobý nehmotný majetok (012' 013'
014' 015' 019' 01x' 04í' 051) -1072,o73.

, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/

)

,o'
A.t.

4.il. 04
Dlhodobý hmotný majetok

l súčet (r' 05 až r' 08)

Á ll 1 Pozemky a stavby (021 
' 031 042A 052A)

- lo81, 092A, 094A, 095Á/ 05

2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory
hnutel'ných vecí (022, 02X, o42A,052A) -
/082, 08XA, 092A,094A, 095A/

06

3.
ostatný dlhodobý hmotný majetok (025,
026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085,
086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/

07

4 opravná poloŽka k nadobudnutému
majetku (+l- 097 ) - /+/- 098/ 08

4.il1. Dlhodobý íinančný majetok
súčet (r. í0 až r. 'l3) 09

4.ilt.1 Podielové cenné papiere (061' 062' 063'
0434, 053A) - /095A, 096A/

'10

2.
ostatný dlhodobý Íinančný majetok
(0654, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A,
053A) _ /095A' 096Á/

11

3 Učty v bankách s dobou viazanosti dlhšou
ako jeden rok (22X4) 12

4.
ostatný dlhodobý finančný majetok so
zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden
rok (0654, 066A, 067A, 06xA) - /096A/

13

obďný majetok
r.í5+r.16+Í'17+ĺ.21 14 1699 2524

B.l.
Zásoby (112' 119' 11x, 121 , 'l22, 123,
124"l2x, 132, 133, 13x' í39' 3í4A) -
/191' 192' 193' 194' 195' í96' 19x' 391A/

ĺ5

B.lt.
Dlhodobé pohl'adávky (311A' 312A,
313A, 314A, 315A,316A, 81XA, 335A,
3364, 33X4, 354A, 355A, 358A, 35XA,
3714, 3744, 375A, 37EA, 381A, 382A,
385A) _ 39íA

16

B'ĺll. pohľadávky
až r' 20)

Kľátkodobé
súčet (r. 18 17 247 368

B.1il.1
Pohľadávky z obchodného styku
(3114, 312A, 313A,3't4A, 315A, 316A,
31XA)- /391Á/

't8 113
2.

Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a
dotácie (336A' 341A' 342A, 343A, 345A,
346A' 347A' 34xA) - /391r'Ú

19

3.
ostatné pohľadávky
(3354, 3364, 33XA. 354A, 355A, 358A,
35X4, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A,
382A, 385A, 398A) - /391A/

20 247 255
B.lv.

Finančný majetok
t.22 + t.23 21 1452 2156

B.lV.'ĺ
PeniazeaÚčtyvbankách
(211, 213, 21X, 221 A, 22XA, + l - 261) 22 1452 2156

2. ostatné finančné Účly (251 ' 252.253.
256, 257, 25X, 259, 31 4A) - t291, 29Xt 23

L MF SR č' 18008/2014 Strana 2 J
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Súvaha
Uč MUJ 1 -:-11

DlČ212o188796 lČo50113097 illilllllllilllllil]lilllilt -l

24

A. 25

1699 2524
1699 2044

Bezpĺosĺredne pĺedchádzajúce
účtovné obdobie

4

Cĺslo
riadku

c

Ozna-
čenlé

a
STRANA PAsíV

b
Bežné účtovné obdobie

3

sPoLU VLASTNÉ lMANlE Az^viutc(
r.25 + r.34

Vlastné imanie
r.26 + r.29 + r. 30 + r.31 + r. 32 + r. 33

i Základné imanie
: r.27 + Í.28A.ĺ. 5000 5000
Základné imanie a zmeny základného
imania (41-1 +l- 419) alebo (+/- 491)

A.t 1 5000 5000
Pohl'adávky za upísané vlaslné imanie

r (/-/353) 28

4.il Kapitálové fondy
(412,413,417,41E) 29

4.ilt. Fondy zo zisku
(421, 422, 423, 427, 42X) 30

A.tv. oceňovacie rozdiely
(+/- 41s,416) 31

A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená
strata minulých rokov (42E, l-l429| 32 -2957 1821

A.Vt
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení (+l-) ľ' 0ĺ - (r. 26 +

r. 29 + t.3g + r. 31 + r. 32 + ľ. 34)
33 -344 1135

B. Záväzky ľ' 35 + r.36 + r' 37 + r. 38 +

r.43+r.U+r.45 34 480
B.l

Dlhodobé záväzky okrem rezerv a
úverov (3í6A' 321A' 32xA, 37A, 47 1 A,
47 2,., 47 3A, 47 4A, 47 5A, 476A, 478A,
479A, 47XA, I J255A, 383A, 384A)

35

B.lt Dlhodobé rezervy
(45ĺA' 459A' 45xA) 36

B.ilt Dlhodobé bankové úvery
(46íA' 46xA) 37

B.lv. Krátkodobé záväzky okrem rezerq-
úverov a v'ýpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 38 480

B.IVl
Krátkodobé záväzky z obchodného
(31 64, 321A, 32XA, 322, 324, 325.

styku
326,

32X, 47 5A, 47 6A, 47 8A, 479A, 47XA)
39

2.
Záväzky voči zamestnancom a
zo sociálneho poistenia
(331, 333, 336A, 33X, 479A)

40

3
Daňové záväzky a dolácie (341A,342A,
3434, 345A, 346A, 347A, 34XA) 41 480

4
ostatné krátkodobé záväzky
(364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A,
379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A,
4744, 478A,479A,47XA)

42

B.V.
Krátkodobé reŽervy
(323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 43

B.Vl. Bežné bankové úvery
|221 A, 231, 232, 23x, 46íA' 46xA) 4

B.Vll. Krátkodobé finančné vrýpomoci
(241 , 245,24X, 473A, Ln55A) 45
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UZMUJvI4_4

Výkaz ziskov a strát
UčMUJ2-01

Dlčz 1 2 0 1 8 8 7 9 6 lČo50113097 ilillllllilillllililillillt -l

0't

Texl
b

t.

114
)02'

Bezprostredne predchádzajÚce
účtovné obdobie

2

číslo
ri adk u

c
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu
súčet (r. 02 až r' 07)

Tŕby z preda1a tovaru
(604, 6C7)

Ozna'
éenae

a

Bežné účtovné obdobie
1

Íňby z predaja Vlastných Výrobkov a
sluŽieb (601, 602, 606) 114

' Zmena stavu vnÚtroorganizačných zásob i oa
( *|) (Účtová skUpina 61 )

ilr

Aktivácia
, (účtová skupina 62)

l

IV 05

rrŽby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiá|u (641 ,642)

06

vt. ostatné uýnosy z hospodárskej činnosti
(644, 645, 646, 648, 655, 657)

07

645Náklady na hospodársku činnosť spolu
súčet (r. 09 až r. 1 7)

08 259
A. Náklady vynaloŽené na obstaranie

predaného tovaru (504' (+Ĺ ) 505A' 507)
09

B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných
neskladovaleľných dodávok
(501, 502, 503, (+7-; 565R;

10

c. SluŽby
(účtová skupina 51 )

11 259 57I
D osobné náklady

(Účtová skupina 52)
12

E. Dane a poplatky
(účtová skupina 53)

'13 66
F.

odpisy a opravné poloŽky k dlhodobemu
nehmotnému majelku a dlhodobému
hmotnému majetku (551' (+7-;553;

14

G Zostatková cena predaného dlhodobého
majetku a pĺedaného materiálu (ilI, #2) 15

H.
opravné poloŽky k pohľádávkam
(+l- 547) 16

hospodársku činnosť
548, s49, 555, 557)

oslatne náklady na
(543, 544, 545, 546, 17

Výsledok hospodárenia z hospodárskej
činnosti (+/-) (r. 01 - r' 08)

í6 -259 -531
Pridaná hodnota (r. o2 - r.09) + (r. 03 +

r. 04 + r. 05) - (r. 't0 + r. í1) í9 -259 -465
Výnosy z finančnej činnosti spolu
súčet (r. 21 ažĺ.26) 20

vil. Tžby z predaja cenných papierov a
podielov (661) 21

vilt Výnosy z dlhodobého Íinančného majetku
(665) 22

lx. Výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666) 23

x. Výnosové úroky
(662) 24

xt Kuzové zisky
(663) 25

xlt ostatné výnosy z finančnej činnosli
(668) 26
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Yýkaz
Uč

UZMUJvI4_5

ziskov a strát
fu?UJ 2 - C1

Dlč212o188796 lčo50113097 ilililtililililililil11] -l
Ozna- Text Cislo

riadku
c

cen
a

te

b
Bežné účtovné obdobie

1

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

2
] ruatl"oy na finančnú činnost'spolu
súčet (r. 28 až r' 33) 85 124

J Predané cenné papiere a podiely
(561) 28

K, Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566) 29 l

L opravné poloŽky k Íinančnému majetku
(+Ĺ) (565) 30

M
Nákladové úroky
(562) 31

N Kuzové straty
(563) 32

o ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 56e) 33 85 124
VýsIedok hospodárenia z Íinančnej
činnosti l+l-l F.20 - r.27l 34 -85 124
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobĺe pred zdanenĺm
(+ŕ) (r. 18 + r. 34)

35 -344 -655
P Daň z príjmov

(591, 595) 36 480
o. Prevod podielov na rnýsledku hospodárenia

spoločníkom (+ŕ) (596) 37

Výs|edok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanenĺ
(+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)

38 -344 1135
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Poznámky Úe ĺuÚl a-oĺ lČo DlČ

Gl. l Všeobecné údaje o účtovnej jednotke

cl. l (í ) ' 
(3) Všeobecné údaje

Čt' l 1ĺ; oucnooné meno účtovnej jednotky: KDH servis s.r.o.

Sídlo:
Šafárikovo námestie 77 t4, 81 1 02, Bratislava

Čl. l 131 Priemerný početzamestnancov:

Čl. l 1z1 Udaje o konsolidovanom celku

Čl l 1z; a1 obchod. meno a sĺdlo konsolidovanej účtovnej jednotky' ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú záVierku za tú skupinu účtovných jednotliek konsolidovaneho celku,
ktorého súčast'ou je a'| účtovná jednotka:

obchod' meno a sídlo účtovnej jednotky' ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou

Čl. t 1z1 o1 Účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou

fÁno [ruie

Účtovná iednotka je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú záVierku a konsolidovanú rr'j'ročnú spráVu podl'a s 22

[Áno f}Hie

čl. ll tnformácie o prijatých postupoch

čl. ll 1ĺ) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Čl' lt (ĺ) Úetovná uzáVierkaje zostavenáza splnenie predpokladu, Že účtovná iednotka bude nepretržite pokračovat'vo svojej činnosti:

pÁno f]Nie

Čl. ll (z) Spôsob oceňovania jednotlivých poIožiek majetku a záväzkov

Čl. ll (2) spôsob oceňovania iednotliv'ých poloŽiek maietku a záväzkou

5 0 1 0 9 7 2 1 2 0 I I 8 7 o o

Popis položky ocenenie majetku a závaizkov Poznámka k oceneniu

Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý finančný majetok

zásoby

Pohl'adáVky nominálnou hodnotou

Krátkodobý Íinančný majetok nominálnou hodnotou

Záväzky Vrátane rezerv' dlhopisov, pÔŽičiek' Úverov nominálnou hodnotou

DeriVátoVé operácie

Vytvorene v programe oMEGA _ podvojné účtovnĺctvo a legislativa bez starostĺ o KRoS a s. M kros slďomega
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Poznámky Úe NĺÚ,l s_oĺ

Čl. ll 1z1 Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov (účtovanie a úbytok
zásob)

Čl. lt 1z1 sposou oceňovania jednotli\^ich poloŽiek majetku a závi;Ž]kov (účtovanie a úbytok zásob)

Pri účtovanĺ zásob postupovaĺa účtovná jednotka podl'a s 43 postupov úótovania v PÚ

|-l spÔsobom A účtovania zásob

M spôsobom B účtovania zásob

Ubytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:

I važeným aritmetickým priemerom z obstarávacĺch cien alebo vlastných nákladov

f] metódou FlFo ('l. cena na ocenenie prĺrastku zásob sa použila ako 'ĺ ' cena na ocenenie úbytku zásob)

f, inym spôsobom:

čl. Il 1s1 Spôsob zostavenia odpisového plánu pre iednotlivé druhy dlhodobého majetku

Čl' lt 1s; sposou zostavenia odpisového plánu pre jďnotlivé druhy dlhodobého majetku

f olnooou}i nenmotný majetok: odp'sovlý plán účtovných odpisov Vychádzalzpožiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Maietok sa odpisoval počas
predpokladanej doby používania zodpovedaiúcej spotÍebe budúcich ekonomických úŽitkov z majetku. odpisové sadzby pre
účtovné a daňoVé odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

I olnoaooy hmotný majetok: odpisov'i plán účtovných odpasov sa zostavil interným predpisom, V ktorom sa vychádzalo z pÍedpokladaného opotrebenia
zaraďovaného maietku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho pouŽÍvania' Učtovné a daňové odpisy sa nerovna.|ú'

f, olnooooy hmotný majetok: odpisorn/ plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom' V ktorom sa Vychádzalo z metód pouŽíVaných pri vyčíslovaní
daňovlich odpisov. Učtovné a daňové odpisy sa rovna.jú.

odpisov'ý plán bol ovplwnený týmito skutočnosťami:

spôsob zostavenia odpisového plánu pre '|ednotlivé druhy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

tČo olČ{ 0 'l 1 ó 0 9 7 I I 0 1 o 8 7 9 6

Druh majetku Doba odpisovania Sadzba odpisov odpisová metóda

cl. l! (4) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód

Čl. ll (4) zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované V rámci plat' zákona o účtovníctve, s osobitosťami:

Druh zmeny zásady alebo metódy Dôvod zmeny Hodnota vplyvu na prísl.
zloŽku bilancie

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

Čl. ll (5) lnformácie o dotáciách

Dotácia Ocenenie Výška dotácie

Čl. ll 1s1 tnformácie o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných v
beŽnom účtovnom obdobĺ

Čl. tl 1o1 oprava \4'znamných chýb minulých účtovných období účtovaných V beŽnom účtovnom obdobĺ

Popis v'ýznamnej chyby Vplyv na nerozdelený zisk
minulých rokov

vplyv na neuhradenú stratu
minulých rokov

Vytvorené V progÍame oMEGA - podvojné účtovnĺctvo a leglslatĺva bez starostí o KRos a s M kros sk/omega
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Poznámky Úe MÚJ s_ol

čl. ll 1s) lnformácie o oprave nevýznamných chýb minulých účtovných obdobĺ účtovaných v
bežnom účtovnom období

Čl' lt 1o1 oprava ne\^''znamných chýb minulých účtovných období účtovaných V beŽnom Účtovnom obdobĺ

DlČtČo 5 0 1 1 0 9 7 2 1 0 ,| I 7 9 o

Popis nevýznamnej chyby
Vplyv na vtýsledok hospodárenia v

BO

Čl. lll lnformácie, ktoré vysvet!'ujú a dopĺňajú súvah u a výkaz ziskov a strát

čl. lll (1) Náklady/výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Čt' lll 1ĺ; Náklady/\^inosy' ktoré majú \^ýnimočný rozsah alebo V\iskyt

Náklady / Výnosy Hodnota Dôvod vznikU

Výnosy z predaja podniku

Výnosy z predaja časti podniku

Náklady z predaja podniku

Nákĺady z pÍeda'ia časti podniku

Škody z dôvodu živelných pohrôm

cl. lll (2) a) celková suma záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov

Čt_. tlt 1z1 a) celková suma záVžkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov

Názov poloŽky celková hodnota

záVäky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov

Čl. lll (2) b) celková suma zabezpečených záväzkov

Čt' lll 1z1 b) celková suma zabezpečených závaizkov

opis zabezpečeného záväzku Hodnota spôsob zabezpečenia

Spolu x

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

Čt' lll 1s1 a) DôVod nadobudnutia Vlastných akciĺ pocas účtovného obdobia

Čl. lll (3) b) í. Nadobudnuté vlastné akcie/prevedené vlastné akcie počas účtovného obdobia

Čl' lll 1s; b) 'ĺ Nadobudnuté Vlastné akcie a prevedené Vlastné akcie poias úótovného obdobia

Názov položky Počet Menovitá hodnota % hodnota na zl

Nadobudnuté VlaStné akcie

Prevedené Vlastné akcie

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

Čl- lll (3) b) 2' Nadobudnuté Vlastné akcie a prevedené vlastné akcie počas Účtovného obdobia

Vytvoĺené v programe oMEGA ' podvo]né účtovníctvo a leglslatĺva bez starostĺ o KRos a s W kros sk/omegä
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Poznámky Úč ĺĺu.l s_oĺ lČo DlČ5 0 I 'ĺ 0 9 7 2 1 2 0 1 I 8 7 9 6

Názov položky Počet Hodnota

Nadobudnuté Vlastné akcie

Prevedené Vlastné akcie

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

Čt. lll 1s; c) Nadobudnuté Vlastné akcie v drŽbe účtovnej jednotky k poslednému dňu účtovného obdobia

Názov poloŽky Počet Menovitiĺ hodnota Hodnota % podiel na Zl

cl. lll (4) lnformácie o vytvorení kapitálového fondu z príspevkov

Čt' lll 1ĺ; lnÍoÍmácie, či účtovná jednotka Vytvorila kapitálo\^ý íond z príspevkov podl'a s 123 ods' 2 a 217a obchodného zákonníka

cl. lll (5) a) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpeéenĺ poskytnuých pre členov
orgánov spoločnosti

Čt. ltl 1s1 a) Výška jednotlivtich druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutrich pre členov orgánov spoločnosti

Druh záruky / iné zabezpečenie Hodnota záruky členov
štatutárnych orgánov

Hodnota záruky členov
dozomých orgánov

Hodnota záruky členov
iných orgánov

čl. lll (5) b) lnformácie o pôžičkách poskytnuých čtenom orgánov spoločnosti k poslednému
dňu účtovného obdobia

Čl. lll (5) b) lnformácie o pÔŽiÓkách poskytnut'ich členom orgánov spoĺočnosti k poslednému dňu účtovného obdobia

Druh pÔŽičky Hodnota pôžičky členov
štatutárnych orgánov

Hodnota pôŽičky členov
dozorných orgánov

Hodnota pôžičky členov
iných orgánov

celková suma poskytnut'ých pôžičiek

ceková suma splatených pôŽičiek

celková suma odpustených pôŽičiek

celková suma odpĺsaných pôŽičiek

čl. lll (5) c) lnformácie o htavných podmienkach, na základe ktoných boli čtenom orgánov
spoločnosti záruky alebo iné zabezpečenia a pôŽičky poskytnuté

Čl' lll (5) c) lnformácie o hlavných podmienkach, na základe ktoých boli členom orgánov spoločnosti poskytnuté záruky alebo iné zabezpečenia a pôŽičky

Názov položky Hlavné podmienky

čl. lll (5) d) tnformácie o celkovej sume použisých finančných prostriedkov alebo iného plnenia
na súkromné účely členmi orgánov spoločnosti, ktoré sa vyúčtovávajú

Čt- lll 1s1 d) celková suma pouŽiých Íinančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné úÓely členmi štaturáneho, dozorného a iného orgánu účtovnej jednotky, ktoré
sa vyúčtovávajú

Hodnota

čl. lll (6) a) lnformácie o cetkovej sume finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v súvahe,
ale sú významné na posúdenie finančnej situácie účtovnej jednotky

Čl. lIl 1o1 a) lnfoÍmácie o celkovej sume finančných povinnostĺ, ktoré sa nevykazujú V súVahe' ale sÚ \^iznamné na posúdenie finanÓnej situácie

Názov poloŽky

Spolu

Vylvorené V programe oMEGA - podvojné Uctovnictvo a leglslativa bez starosti o KRos a s ' WW kros suomega
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Poznámky Úi MÚJ 3-01 lČo DlČ5 0 1 J 0 9 7 2 1 2 0 1 8 I 7 9 6

Názov poloŽky Hodnota

Spolu

čl. lll (6) b) í. lnfoľmácie o celkovej sume významných podmienených záväzkov - možná
povinnost', ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti

Čl. tll 1o1 b) 1. lnformácie o celkovej sume významných podmienených záva'kov, ktoými sa rozumie moŽná povinnosť' ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti

Názov poloŽky Hodnota

Spolu

cl. lll (6) b} 2. lnformáGie o celkovej sume významných podmienených záväzkov - existujúca
povinnost', ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe

Čt. lll 1o1 b) lnformácie o celkovej sume rnýznamných podmienených závŽlzkov, ktoďmĺ sa rozumie existujúca povinnosť, ktorá vznikla
ako dÔsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe

Názov položky Hodnota

Spolu

cl. lll (6) c) opis významných finančných povinností avýznamných podmienených záväzkov

Čt' lIl 1o; c) opis rnýznamných Íinančných povinnostĺ a \^2namných podmienených záväzkov

čl. lll (6) d) lnformácie o celkovej sume významných finančných povinnostÍ avýznamných
podmienených zäväzkov voči dcérskej účt. jednotke a účt. jednotke s podstatným vplyvom

Čt. lIl 1o; d) lnformácie o celkovej sume \^iznamných Íinančných povinností a r,nlznamných podmienených záväzkov Voči dcérskej účtovnej jednotke a účtovnej jednotke s
podstatným VplWom

Názov položky Hodnota

Spolu

čl. lll (6) e) opis významných povinností účtovnej jednotky vyplývajúcich z dôchodkových
programov pre zamestnancov

Čl' lIl 1o1 e) opis V'znamných povinnostĺ účtovnej jednotky vyplývajúcich z dôchodkov,/ch programov pre zamestnancov

čl. lll (7) lnformácie o udelenĺ výlučného práva alebo osobitného práva, ktoným sa udelilo právo
poskytovat'služby vo verejnom záujme a iných zároveň vykonávajúcich činnostiach

ČL. lll (7) lnformácie o udelenĺ v'ýlučného práVa alebo osobitného práva, ktoným sa udelilo práVo poskytovať sluŽby Vo verejnom záujme, pĺičom sa uvádza aj náhrada za túto
činnosť V akejkol'vek forme:

Podnik zároveň Vykonáva aj iné činnostĺ

[Áno [ĺĺie

Miesto pre d'alšie záznamy

Miesto pre ďalšie zaz namy

VytvoÍené v progÍame oMEGA - podvojné úótovnĺctvo a legislaliva bez starostĺ o KRos a s W.kros suomega
Strana: 5
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Číslo doŽiadania : el-7 1 443ĺ2O19tB

VÝPls z oBcHoDNÉHo REGISTRA
okresného súdu Bratislava l

k dátumu 03.04'2019

Oddiel: Sro
VloŽka číslo: 108498/8

I. obchodné meno

KDH servis s. r. o

ll. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Šafárikovo námestie 7714
Názov obce: Bratĺslava - Staré Mesto
PSČ: 811 02
Štát: slovenská republika

tl!. lčo: 50 't13 o97

lV. Deň zápisu: 22.01.2016

V. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

V!. Predmet podnikania (činnosti)

1 . Vydavateľská činnosť
2. Reklamné a marketingové sluŽby
3' Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
4. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
5. Prenájom nehnutel'nostíspojený s poskytovaním iných nežzákladných sluŽieb
spojených s prenájmom
6. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
7. Správa nebytového fondu
8. Výroba a predaj predmetov propagujúcich program a činnosť strany v rozsahu vol'nej
Živnosti

U!. Štatutárny orgán: konatet'

Meno a priezvisko: 

Strana 1



Bydlisko:

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

V mene spoločnosti koná konatel'samostatne

Vlll. Spoločníci

obchodné meno/názov:
KRESŤANSKoDEMoKRATIoKE HNUTIE - KDH
Sídlo:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp.súpisné číslo):

Bajkalská 25
Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
PSČ: B21 01

Štát: slovenská republika

Výška vktadu: 5 ooo,0oo000 EUR ( PeňaŽný vklad )

Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

lX. Výška základného imania

5 000,000000 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

5 000,000000 EUR

Ďalšie právne skutočnosti

Xl. lné d'alšie právne skutočnosti

.t. obchodná spoločnosť bola zaloŽená zakladatel'skou zmluvou zo dňa 22'12.2015 v

zmysle ss 105 - 153zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov'

Výpis zo dňa 03.04.2019

a2



DAŇovŕ Únĺo BRATIsLAvA
Ševčenkova 32,850 00 Bratislava

Kresťanskodemokratické hnutie

Šafáľikovo némestie 77 / 4
8l l 02 Bľatislava - mestská časť Staré Mesto

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo

100548689/2019

Vybavuje/linka

Škoricová

02ts7378123

Bratislava

04.03.20r9

22.02.2019

Vec
Potvrdenie o stave osobného účtu

Daňoqý úrad Bratislava na zétklade zélkona č. 333/201I Z. z. o orgánoch štátnej spľávy v
oblasti daní, poplatkov a colnícfua v zneni neskorších predpisov, zétkona č. 47912009 Z. z. o orgánoch
štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zlnene a doplnení niekto4ých zákonov v zneni neskorších
predpisov a $ 53 ods. 4 zákona č. 56312009 Z. z. o správe daní (daňovy poriadok) a o zÍnene a
doplnení niektoých zákonov v zneni neskoľších predpisov

potvľdzuje,

že daňoý subjekt Kĺesťanskodemokľatické hnutie, DIČ 2020830680, IČo 00586846, Šafárikovo
námestie 7714,8l1 02 Bratislava - mestská časť Staľé Mesto

ku dňu 3l.l2'20l8 nemá nedoplatky na spravovaných daniach.

Telefon
+421 268272111

Fax
+421 268272353 duba-ba'kontakt@financĺrasprava. sk www.financnasprava.sk



Potvrdenie sa vydáva na Žiadosť daňového subjektu za účelom prílohy k výročnej správe
politickej strany za rok 2018 predkladanej Štátnej komisii pre volby a kontroĺu f,tnancovania
politických strán v zmysle zákona č' 85/2005 $ 30 ods. 2 písm. h).

Ing. 

vedúci od

2
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Kresťanskodemokratické hnutie
Šafárikovo námestie 7714
811 02 Bratislava-Staré Mesto

Váš list číslo/zo dňa

19' februára 2019

Naše číslo

648-42ĺ2019-BAM

Vybavuje/8

Bc. Ladislav Olajos
09061 721 06
ladislav'olajos@socpoĺst.sk

Bratislava

26' Íebruára 2019

Vec: Potvrdenie

Mesto

Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava potvrdzuje' Že zamestnávatel'

Krest'anskodemokratické hnutie, lČo: oosasa46, Šafárikovo námestie 7714,8'l'| 02 Bratislava-Staré

269- záhÍadnĺcka c31' 829 02 8ĺaiisla'

je podl'a údajov evidovaných Sociálnou poist'ovňou ku dňu vystavenia tohto potvrdenia evidovaný v registri
zamestnávatel'ov vedenom Sociálnou poisťovňou od 01. januára 1993, varĺabilný symbol 1OOO113444.

Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava potvrdzuje, Že zamestnávatel' Kresťanskodemoktarické hnutie,
podl'a údajov evidovaných Sociálnou poisťovňou ku dňú vystavenia tohto potvrdenia má splnené odvodove
povĺnnosti'

Toto potvrdenie nezbavuje zamestnávatel'a povinnosti uhradiť v budúcnosti prÍpadne sankcie podl'a S239 (pokuty)' s 240 (penále) zákonaa č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistenĺ u .n"ní neskoršĺch predpisoú
vzniknuté až na základe právoplatných rozhodnutí a týkajÚce sa období záhrnutých v tomto potvrdení.

Potvrdenie sa vydáva na Žiadost'zamestnávatel'a bez vykonanej kontroly správnosti odvodov'

-árLI soctÁLNA P1lsŤ;l.
pobočka Bntislava

ved

Éo
30807 484

o

!-i

-)Blc/sWlFT 'pre cezhraničný prevod platby, ktoý nespĺňa podmienky pre SEPA úhradu uvedte namiesŕo SPSRSKBA
Blc/sWlFT v tvaľe: SUBASKBX

Telefón
09061721 1 1

Fax
02/s5s 61 637

Bankové spojenie
sK91 81 8000000070001 55733
BlC/SWlFT: sPsRsKBÁ-)

lnternet
htŤ p : //www. so c po i st's l</
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Krest'anskodemokratické hnutie
ŠnrnRlrovo NAMEsTIE 77 t4
81 1 02 BRATISLAVA-STARE MESTO

yáŠ /,bŕ zo dňa
25.2.2019

DÔVERA rdrevotná polstbvňr, a' r.
ClntorĺnEka 5, 949 01 NltÍt
Zákaznĺďa llnka; 0860 860 850
E-mail; ĺnÍ@<loven.ck, wv.tť,dov€ľe'rk

Naše čís/o
PV19023086

Vybavuje/TelefÓn
lng. Peter Nitriansky

Miesto/Dátum
NITRA
26.2.2019

Vec: Potvrdenie
obchodná spoločnost' DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. so sídlom: Einsteinova 25, 851 01
Bratislava, lČo: gs 942436, registrácia: zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava l,
oddiel: Sa, vloŽka číslo 3627/8 (ďalej len ,,zdravotná poisťovňa"), vykonávajúca verejné zdravotné
poistenie na základe povolenia na vykonávanie verejneho zdravotného poistenia podľa zákona
é.58112004 Z.z' o zdravotných poisťovniach, dohľade nadzdravotnou starostlivosťou aozmene
a doplnení niektoných zákonov v znení neskorších predpisov,

potvrdzuje,Ževoči

platiteľovi poistného: KREsŤANsKoDEMoKRATtcKÉ HNuTtE
sídlo: ŠAFÁruKovo NÁMESTIE 77 t4, 81 1o2 BRATISLAVA_sTARÉ niEsTo
lČo: 00586846

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 naverejné zdravotné poistenie podľa zákona Č.580/2004 z.z. ozdravotnom poistení
a o zmene a doplnení zákona č' 9512002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektoných
zákonov v znenĺ neskorších predpisov (ďalej len ,,nedoplatky na zdravotnom poistení").

(

Potvrdenie sa vydáva na Žiadosť platiteľa poistného.

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

S pozdravom

ogÉyšBr
lng. Peter ŠĺuaeNoex

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

*$

P]avosť tohto potvrdenia si môžete kedykoŕvek rýchlo a jednoducho overiť na ľw.llonnilllronrcr.
Potvrdenie obsahujúce faksimile podpisu oprávnenej osoby a predtlačený odtlačok pečiatky je vydané v súlade s ust. $ 25 ods. í písm. k) zákona
č. 580/2004 z. z. o zdÍavotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 9512002 z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predoisov a oreto sa iedná o orioinál oofurdenia wdávaného zdravotnou ooisťovňou.

BEz ČAKANlA. BEZ PAPlERoV' vŽoy oTVoRENÁ.
www.douera.sk/plus

DÔVE_RA zdnvotná pobťovň-a, t. 3,' ElnstglRovq2s' a51 01 Bralblave, rapĺganá v obchodnom regi8trt okr$nÓho súdu Bratlslava l
odd.l Sa, vlgžka č.: 3027/8, lČo: 35 942 .136, Dlll 2022051130, lÔ DPH: Šr zozzos1ĺgo



VŠ Eo BEC N Á ZDRAVoTNÁ PolSŤoVŇA

Krest'anskodemokratické hn utie
ŠRrRnl xovo NAMEsTIE 77 t 4
811 02 BRATISLAVA-STARE MESTO

VáŠ list čĺsĺo/zo dňa
0058684600

Naše čĺslo
P001 1 961 01 736

Vybavuje/linka
Alena lzakovičová
02t20825536

BMTlsLAVA_nuŽlľov
01 .03.2019

Vec. Potvrdenie

Všeobecná zdravotná poist'ovňa, a.s., pobočka Bratislava týmto potvrdzuje, Že u platitel'a
poistného Krest'anskodemokratické hnutie, ŠnrnRlxovo NAMEST|E 7714,
81 1 02 BMTISLAVA-STARE MEsTo, lČ0:00586846 neeviduje ku dňu 01.03'2019
pohl'adávku na poistnom na verejné zdravotné poistenie.
Toto potvrdenie nezbavuje platitel'a poistného povinnosti doplatiť prípadné d'alšie pohl'adávky
zistené kontrolou.

Potvrdenie sa vydáva na Žiadost'platitel'a poistného

S pozdravom

\Zusro''*Á zonĺvoĺľÁ Poďou\l^

Vteobecná zdravotrrá poiĺíovň+ a. ĺ,
kĺaislá pobočlr 8ĺatĺĺlaľa

Oĺtdľĺtá ] 825

ŕo: ]5 9

2r 25

t09

Mgr. Katarí
vedúca referátu tieb

82521 BRATlSLAvR_nuŽtľĺov
ffi

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a' s.
pobočka Bratislava
ondavská 3

Calĺ centrum: 0850 003 003
Telefón: 0850 003 003
Fax:

E-mail: infolinka@vszp.sk
lntemet: www.vszp.sk

Registrácia: obchodný register okresného súdu
Bratislava |' oddiel Sa' vloŽka č. 3602/8
lČ0: g5 gsz 8zĺ
DlČi 20 220 270 40
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100256112019

lng. Peter Parizek

0522815213
union@union.sk

zdravotná Poĺsťovňa

Váš list číslo

Krest'anskodemokratické hnutie

ŠRrRRlxovE NAMEsTIE 77 t 4
81102 Bratislava 1

Poprad dňa 25.02.2019Naše číslo:

Vybavuje:

tel. č. :
e-mail:

POTVRDENIE
Union zdravotná poisťovňa, a's.(ďalej len ''zdravotná poisťovňa") týmto potvrdzuje' Že voči

(
platit'eľovipoistného: Krestänskodemokratickéhnutie
lčo: 00586846

-neeviduje-

ku dňu vystavenia tohto potvrdenĺa pohl'adávky na poĺstnom na verejné zdravotné poistenie, nedoplatky z
ročného zÚčtovania zdľavotného poistenia a nedoplatky z vyčíslených Úrokov z omeŠkania.

Týmto polvrdenĺm nezaniká povinnosť platiteľa poistného uhradiť prípadné pohl'adávky vzniknuté z dôvodu
zmeny rozhodných skutočností zĺstených zdravotnou poisťovňou aŽ po vydanĺ tohto potvrdenia.

Potvrdenie sa vydáva na vlastnÚ Žiadosť platitel'a.

S pozdravom

Zdr.rolla

Unlon zdravohá
lQĺadäčova 10,8í4

lng. Peter Parizek

referent kontroly platitel'ov

Union zdravotná poisťovňa' a.s.
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PoEdové čĺslo

KDH

Ez
=sä4P
oJO
=5*lo

ÁNo s20ods.4 á'o_nb

233 991,00 e
8F6E

NIE s 20 ods. 5 áno - nl€

I52 9l7'00 € záväzky elkom

429 835'00 € Prĺlmy (výnosy) celkom

!v
L

=

ôxÉ
No
o

49 29l'00 € č16nské pňsp6vky
(S 22 ods. 1 pism.a/)

25 300'00 € dary a iné bezodplatné plnenia
(ods.1 pĺsm' b/)

0'00 € d8dičstrc
(ods.1 pĺsm' ď)

0'00 € z predaia a prenáimu HM a NHM
(ods.'l pĺsm. d4

0'00 € z úmkov z vkladov
(ďs-í pĺsm. e/)

70 000'00 € z pÔŽičiok a ÚWrcv
(ods.l pism. M

0'00 €
podiely na zisku z podnikania OS

(ods.1 pism' 
'/)

0'00 €
výnosy z cP veEjne
obchodovat6Íných
(ods. í pĺsm. g/)

0,00 € za zĺskané hlasy vo voľbách
(s 26) o

o
@

o
No
a,
an

284 564'00 €
na činnosť

(s 27)

0'00 € na mandát
(s 28)

ó80'00 € ĺné prĺmy
(ods. 1 písm. i/)

374 685'00 € výdavky celkom

f

o
x

ôtc
No
o

947ll.00€ osobné v]idavky

7ó l 07'00 € na wdeláVanie a poIĺtickú prácu

l 0ó 782'00 € na správne záleŽalosti

ó l2l .00 € volebné 9idaVky

90 9ó4,00 € iné uidavky

25 300'00 € od Íyzických osÔb N-lo o@>
i..r z
Ňe0'00 € od pÍávniďých osób víátane

ŽiVnostnikov

I




