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VYROCNA SPRAVA
zt\ RoK 2021

Predkladá: KRESŤANS Ko DEMoKRATICKÉ H N uTl E

V Bratislave, 3O.3.2O22 , ,..,1.. '



KDH
Výročná sorá va za rok2O2L

1. Predkladatel'

Vzmysle 9 30 ods. ]. zákona č.85/2005 7' z opolitických stranách a politických
hnutiach v znení 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 25. L. 2021 predkladá
Kresťanskodemokratické hnutie Výročnú správu svojho hospodárenia za rok2021''

2. Východiská hospodárenia

Kresťanskodemokratické hnutie začalo k 7.7.2o2L hospodáriť s majetkom v hodnote
880 148,- €, z toho dlhodobý hmotný a nehmotný majetok bol vo výške g2 35L,- €, finančný
majetok mal hodnotu 838 884,- €, pohl'adávky boli výške 6 o55,- €, časové rozlíšenie bolo
výške 2 858,- € a záväzky dosiahli hodnotu 22746,- €.

3. Hosoodá ie KDH

Majetok KDH mal k31-.72.202L hodnotu
- dlhodobý hmotný a nehmotný majetok
- finančný majetok
- pohl'adávky
- časové rozlíšenie
Záväzky KDH dosiahli k 3L. 72.2027 hodnotu
- dodávatel'ské fa ktúry
- záväzky voči zamestnancom
- odvody do sociálnej poisťovne a zdrav' poisťovní
- krátkodobé rezervy
- daňové záväzky
- sociálny fond

6L6 3L2,- €
25 390,- €

585 294,_ €
2 478,- €
3 150,-€

28769,- €
8 789,- €
6 847,- €
4 109- €
7 954,- €

866,- €
2o4,-€

z toho

z toho

Dodávatelské faktúry za služby týkajúce sa účtovného obdobia roku 2021' vo výške
8 789,- € boli uhradené v priebehu mesiaca január 2022. Mzdy zamestnancov za mesiac
december, odvody do Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a daň zo závislej činnosti
za mesiac december 2021 boli odvedené v priebehu mesiaca január 2022.
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KDH
Krátkodobé ostatné rezervy roku 2O2I tvoria: rezervy na audit účtovnej závierky a

Výročnej správy KDH za rok2o2I vo výške 1'782,- € a rezervy na nevyčerpané dovolenky za
rok2o2L vrátane poistného vo výške 6 L72,- €.

Príjmy KDH dosiahli v roku 2021 celkovú výšku 406 389,- €

Hlavnú položku príjmov tvorili:

- príspevok zo štátneho rozpočtu,

- dary od fyzických osôb,

- dary od iných organizácií

- členské príspevky,

- bezodplatné plnenia

366 090,- €

L 2I0,- €

500,- €

38244,- €

345,- €

Štruktúra príjmov a ich výška je uvedená vo výročnej správe písm. E) a v tabulke prehl'adu
o majetku, záväzkoch, príjmoch, výdavkoch a darov politických strán a politických hnutí.
lné príjmy KDH v zmysle zákona č. 85/2oo5 Z' z. v roku 2o2L nemalo.

Výdavky KDH dosiahli v roku 2021 výšku 676 248,- €

Na zabezpečenie svojej činnosti vynaložilo KDH nasledovné náklady:

politická práca ( Rady KDH, odborné semináre a iné politické akcie),

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),

osobitné náklady - náklady na stretnutia s občanmi a sympatizantmi v rámci realizácie
projektov Zasadení do prírody, 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.)
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KDH
štruktúra výdavkov a ich hodnota je uvedená v tabulke prehl'adu o majetku, záväzkoch,
príjmoch, výdavkoch a darov politických strán a politických hnutí

4.Záver

Výročná správa obsahuje informácie o hospodárení celej strany. Náležitosti výročnej
správy sú podl'a s 30 ods.2 zákona č' 85/2oo5 7.z' o politĺckých stranách a politických
hnutiach v znení neskorších predpĺsov.

KDH realizovalo svoju hospodársku činnosťv súlade s platnými právnymi predpismi.

s

ilan

V Bratislav e, 30.3.2022
Prílohy:7

T

da
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KDH
A) Účtovná závierka overená audítorom

( 9 go ods. 2 písm. a) zákona č. 85/2oo5 Z. z.|.

Súčasťou Výročnej správy KDH za rok 2021' je aj ročná účtovná závierka overená audítorom,
ktoný bol určený Slovenskou komorou audítorov žrebom zo zoznamu audítorov'

Na základe listu zaslaného Úradom štátnej komisie zo dňa 75.o4.2o2o podľa 5 30 ods. 3) zákona
o politických stranách vylosovanou audítorkou pre výkon auditu za rok 202L pre
Kresťanskodemokratické hnutie je lng. Marceta Novotná č.licencie 945.

Milan rský

p a KDH

V Bratislav e, 3O.3.2022
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Ing. Marcela Novotnó, Moravskd 1668/13 A,020 01 Púchov
CertiJikovaný audítor - licencia UDVA č. 945
lČo: szctosĺz, DIČ: 1071063598, Registrócia: ŠÚ SR_ Kraiska sprólay Trenčíne
nov otna@uct oaudit. s k www. uc t oaudit. s k

SPruÍVA NEZÁWSLnruo AUD ÍTuRA

pre štatutúrny orgún politického hnutia
Kr e st' ans ko demo kr atic ké h n utie

I. Spróva z auditu účtovnej uÍvierky

Nózor

Uskutočnila som audit účtovnej zavieľky politického hnutia Kľesťanskodemolĺratické hnutie,
lČo: oosaoa46 @'alej aj ,,politickó strana"), ktoró obsahuje súvahu k 31. decembru 202l, výkaz ziskov
a strót za rok končiaci sa k uvedenému dótumu, a poznómlq, horé obsahujú súhľn významných
účtovných zasad a účtovných metód'

Podľa môjho nózoru, priložená účtovná zóvierka posĺĺytuje pravdiý a veľný obľaz finančnej situácie
politickej strany k 3]. decembľu 2021 a výsledku jej hospodáľenia za rok končiaci sa k uvedenému
dótumu podľa zókona č. 431/2002 Z. z. o účtovnícne v znení neskoľších pľedpisov (d'alej len ,,zdkon
o účtovnícne").

Zdklad pre nózor

Audit som vykonala podľa medzinórodných audítoľslých štandardov (International Standards
on Auditing, ISA)' Moja zodpovednosť podľa ýchto štandardov je wedenó v odseku Zodpovednosť
audítora za audit účtovnej zavierlĺy. od politickej Strany som nezdvisló podľa ustanovení zókona
č. 423/2015 oštatutórnom audite aozmene a doplnení zókona č. 43l/2002 Z. z. o účtovnícne vmení
neskorších predpisov (d'alej len ,,zdkon o štatutórnom audite") ýkajúcich sa etilcy, vrótane Etického
kódexu audítoľa, ľelevantných pre môj audit účtovnej zavieľlĺy a splnila som aj ostatné požiadavley

ýchto ustanovení ýkajúcich sa etilql' Som presvedčenó, že audítorské dôkazy, ktoré som získala,
poslĺytujú dostatočný a vhodný zókĺad pre môj nazor.

Zdôraznenie sk utočnosti

ľJpozorňujem na bod VI. vpriložených pozndmkach, ktory hovorí orealizovanom objeme aspôsobe
ocenenia kontrolovaných tľansakciĺ medzi prepojenými účtovnými jednotkami (politickó Strana vs. jej
dcérska obchodnó spoločnost) vúčtovnom období 202l. Vsúvislosti stouto skutočnosťou môj nózor
nie je modifikovaný.

Zodpovednost' štatutórneho orgdnu za účtovnú zóvierku

Šntutórny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej zavierlĺy tak, aby poskytovala pravdivý
aveľný obraz podľa zákona o účtovnícne a za tie interné kontľoly, horé považuje za potrebné
na zostavenie účtovnej zóuierlE, ktoró neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu
alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutáľny orgdn zodpovedný za zhodnotenie schopnosti politickej
strany nepretľžite polĺľačovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností ýkajúcich sa nepľetržitého
polĺračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého polcračovania
v činnosti v účtovnícne, ibaže by mal v úmysle politickú stranu zlikvidovať alebo ukončit' jej činnosť,
alebo by nemal inú ľealistickú možnosť než tak uľobiť.



Zodpovednost' audítora za audit účtovnej uÍvierky

Mojou zodpovednosťouje získať primerané uistenie, či účtovnó zavierka ako celokneobsahuje významné
nespľóvnosti, či už vdôsledku podvodu alebo chyby, avydať spľóvu audítora, vrátane nózoľu.
Pľimerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný
podľa medzinórodných audítorslEch štandaľdov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú.
Nespróvnosti môžu vmilvtúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy,
ak by sa dalo odôvodnene očakóvať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohĺi ovplyvniť ekonomické
rozhodnutia používateľov, uskutočnené na zóklade tejto účtovnej zavierlĺy.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorsĺEch štandardov, počas celého auditu
uplatňujem odborný usudok a zachovávam profesionólny skepticizmus, olĺrem toho:

o ldentifikujem a posudzujem rizikó výmamnej nesprávnosti účtovnej zavierlĺy, či už v dôsledku
podvodu alebo chyby, navrhujem a uskutočňujem audítoľské postupy reagujúce na tieto rizilai
a získavam audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poslEtnutie zókladu pre môj nózor
Riziko neodhalenia významnej nespróvnosti v dôsledku podvoduje vyššie ako toto riziko v dôsledku
chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepľavdivé
vyhlasenie alebo obídenie internej kontroly'

o oboznamujem sa s inteľnými kontrolami ľelevanfuými pľe audit, aby som mohla navrhnúť audítorslre
postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia nózoru na efektívnosť interných
kontrol politickej strany.

o Hodnotím vhodnosť použiých účtovných zósad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov
a tnedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgónom.

o Robím zóver o tom, či štatutórny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretľžitého
polĺačovania v činnosti a na zóklade získaných audítoľslqlch dôlrazov zóver o tom, či existuje
významnó neistota v súnlislosti s udalosťami alebo okolnosťami, horé by mohli významne spochybniť
schopnosť politickej strany nepretržite polcľačovat' v činnosti. Ak dospejem k záveru, že ýznamnó
neistota existuje, som povinnó upozoľnit' v mojej spľóve audítora na súvisiace infoľmácie uvedené
v účtovnej zóvierke alebo, ak sú tieto informócie nedostatočné, modifikovať môj nózoľ Moje zaveľy
vychddzajú z audítorslých dôkazov získaných do dótumu vydania mojej spravy audítora. Budúce
udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že politickó strana pľestane polĺračovať v nepretržitej
činnosti.

o Hodnotím celkovú prezentóciu, štruktúru a obsah účtovnej zavieľlry vrótane informácií
v nej uvedených, ako aj to, či účtovná zdvieľka zachytdva uskutočnené tľansakcie a udalosti
spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobľazeniu.

II. Sprúvy k ďalším požiadavkúm zókonov a iných pľdvnych pŕedpisov

II.I. Spróva k informócióm, ktoré sa uvódzajú vo výročnej sprdve

Statutarny oľgánje zodpovedný za infoľmácie uvedené vo výľočnej správe, zostavenej podľa požiadaviek
zákona č' 85/2005 Z. z. opoliticbých stranách apoliticlEch hnutiach (d'akj aj ,,zókon opoliticlcych
stranách"). Môj vyššie uvedený názor na účtovnú zóvieľku sa nevzťahuje na iné informócie
vo výočnej spľóve.

V súnlislosti s auditom účtovnej zavierlql je mojou zodpovednosťou oboznómenie sa s informáciami
uvedenými vo výročnej spľáve a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade
s auditovanou účtovnou závierkou alebo mojimi poznatkami, horé som získala počas auditu účtovnej
zóvierlE, alebo sa inak zdajú byť výmamne nesprávne.

Posúdila som, či výočnó sprava politickej strany obsahuje informácie, ktoľých tnedenie vyžaduje zdkon
o politickych s tľanóch'



Na zóklade próc vykonalých počas auditu účtovnej zavieľlcy, podľa nújho nózoru:

informdcie uvedené vo výročnej spróve zostavenej za rok 202l sú v súlade s účtovnou zóvierkou
za daný rok,
výročnó spróva obsahuje informócie podľa zdkona o politicbých stranóch.

olĺrem toho, na zóklade mojich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, hoľé som získala počas
auditu účtovnej zavieľlE, som povinnó uviesť, či som zistila významné nespľóvnosti vo výočnej správe,
ktorú som obdržala pred dótumom vydania tejto spravy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia,
ktoré by som mala uviesť.

II.2. Spróva z preverenia súIadu hospodórenia politickej strany Krest'anskodemokratické hnutie
so ztÍkonom č. 85/2005 Z. ĺ o politických stranóch a politických hnutiach

Štatutárny orgón je zodpovedný za hospodóľenie politickej Strany Kľest'anskodemokratické hnutie
v zmysle zókona č. 85/2005 Z. z. o politiclých stranách a politicbých hnutiach. Mojou zodpovednosťou
je preveriť súlad hospodórenia politickej stľany so zókonom o politiclrych stranách a na zóklade
výsĺedkov preverenia vydať samostatnú pravu z tohto preverenia.

Púchov, 08. apríla 2022

Ing. Marcela Novotnó, CÁ
licencia UDVA č. 945
Moravskó 1668/13 A, Púchov

UDVA
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neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavenák 3 1.12.2 021

PriloŽené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha 1Úe ľĺu.l ĺ-ol;

X Výkaz ziskov a strát (Uč NUJ 2_o1)

X Poznámky (Uč NUJ 3-o1)

(vyznačí sa x)

UZNUJ 1

Uč NUJ

Tlaivo Vyt laené z Portálu Fs

lné údaje sa zarovnávajú vp ravo, ostatné údaje sa plsu zl'ava. Nevyp lne ne riad ky sa ponec hávajú prázdne.
UdaJe sa vypĺRa1 u paličkovýmpísmom (podl'a tohto vzoľu), prsacr m strojom alebo tlačiarňou, a to cterno u alebo tmavom od rou farbou

lÄa čo r r eu ĺ .l K tĺv:N0P0RšT UVX ý Ž 0 l 2 345 ó7 89
Daňové identifikačné čĺslo

2020830680
lČo

00586846
SID SK NACE

9 4.9 2.0

Učtovná závierka

X riadna X zostavená

mimoriadna schválená

(vyznačí sa x)

Za obdobie

Mesiac Rok

od 12021
do12 2021

Bezprostredne
predchádzajÚce
obdobie

od1

do 12
2 020
2 0 20

obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

Kr es ťan sk odemok r a t lcké hnutie

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo

771 4ŠAFAR lKoVo NAMEST lE
PsČ

81102
Číslo telefónu

Obec

BRAT I SLAVA-STARE MESTO

0917lgO 4638
E-mailová adresa

číslo Íaxu

0

oDBOREKONOM I KY@KDH . SK
Zostavená dňa: Podpisový záznam osoby

zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej igdnotky1

18.03.2022
Schválená dňa Los'.o t- Lcu$'^

20

Záznamy daňového úradu

odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úraduMiesto pre evidenčné čĺsloL MF SR 2013 Strana 1
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SÚvaha (Úč NUJ 1 - 01) lČo / slD0 0 5 8 ó 8 4 6

Bezprostredne
prodchádzajúcg

účtovné

obdobié

strana aktív BeŽné účtovné obdobiec.r

Netto NettoBrutto Korekcla

b 1 2 3 4a

25 389,64 32 350,69

Softver 013 _ (073 + 091 AÚ)

oceniteľné práva 014 - (o74 + 09'ĺ AÚ)

56 254,07

002

003

004

005

006

001 8ĺ 643,71A. Neobežný maJetok spolu r. 002 + r.009 + r.02ĺ

1. olhodobý nehmotný maJetok r.003 až 008

obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný maietok (051 - 095

007

008

ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 0'|9) - (078 + 079 + 091
AÚ

Nehmotné Výsledky z V]ývojovej a obdobnej činnosti
012 - (o72 + 091 AÚ)

2. Dlhodobý hmotný majétok r.0ĺ0 až r.020 76 643,71 51 254,07009 25 389,64 30 850,69

010 4 904,484 904.48 x 4 904.48

Umelecké diela a zbierky (032) x011

6 9&1,178 928.86o12 ĺ5sl2,o3 7 380,97

I

't3 501,99 18 565,24

0'ĺ3

014

í3 698,20

121?s,ffi

13 698,20

2862?,01

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný maietok (052 _ 095 AÚ)

Pozemky (031 )

016

0t5

0t9

j Stavby 02í _ (08í - 092 AÚ)

samostatné hnuterné veci a súbory hnuteľných vecí

obstaĺanie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)

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

Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 _ (088 + 092 AÚ)

Základné stádo a ťaŽné zvieratá 026 - (0s6 + 092 AÚ)

Pestovateľské celky tÍValých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)

Dopravné prostriedky o23 _ (083 + g92 1ý;

+ 092

018

020

022 -

5 000,00 5 000,00 
!

o21 1 500,00

O22. sooO,OO 5o00,oo , 5 000,00

023

3. i Dlhodobý finančný majetok r. o22 aŽ Í. o28

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

Podielové cenné papiere a v obchodných spoločnostiach s

Dlhové cenné papiere džané do splatnosti (065 - 096 AÚ) o24

PôŽičky podnikom v škupine a ostatnó pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ '. o25

ostatný dlhodobý Íinančný majetok (069 - 096 AÚ)

obstaranae dlhodobého finančného majetku (043 _ 096 AÚ) o27

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ) 028

026 0,000,000,00 -3 500,00
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Súvaha (Uč NUJ 1 - 01) lČo / stD0 5 I 6 I 4

BezprostÍedne
predchádzajúce

účtovné

obdobie

strana aktív Bežné účtovné obdobiéč.r.

Netto NettoBľutto Korekcia
a b ĺ 2 3 4

587 772,51 844 939,23

031Materiál (112+119) _'l9'|

030

032

029 587'12,57B. obežný majetok spolu r.030 + r.037 + r.042 + r.05'|

ĺ. Zásoby r.03í až r.036

033

: Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ _ 391 AÚ)

Tovar (1 32+í 39) - 1 96

034

036

r 035

Výrobky (123 - ĺ94)

zvieralá (124 - 195)

Nedokončená Výrobá a polotovary vlastnej výroby ('l21+122) - (192 +

1s3)

Dlhodobé pohľadávky r. 038 ažr' 0412. 037

I

i

038

039

040

041

Poh]adáVky z obchodneho styku (311 AÚ aŽ 314 AÚ) - 391 AÚ

lné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 37s AÚ) _ (391 AÚ)

ostatné pohľadávky (315 AÚ _ 391 AÚ)

Pohľadávky voči účastníkom zdruŽenĺ (358 AÚ - 391 AÚ)

Krátkodobé pohľadávky r.04it aŽ r.050 2 478,05 2478,053. o42 6 055,30

o43
1 234,051 2U,05 41n,2t

1 244,N 1244,00244,00

0,00 x 0,00 81,03

047 x

050

OM

045 x

046

048

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

l Pohladávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)

Daňové pohľadávlry (341 ď 345)

Pohladávky voči účastníkom zdruŽení (35s AÚ - 391 AÚ)

lné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 39í AÚ

Spojovací účet pri zdruŽení (396 - 391 AÚ)

ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)

(336)

Pohľadávky z dôvodu finančných vťahov k štátnemu rozpočtu a
Íozpočtom územnej samospÍávy (346 + 348)

Finančné účty r' 052 ež Í. 056 585 294,52 838 883,931. 051 585294.s2

126 051,63

459242,8 
|

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)

o52 x

x

054 x

056

055

obstaranie králkodobého finančného majetku (259 _ 291 AÚ)

126 051,63

459 242,89

103 770,96

735 1 12,97

Pokladnica (211 + 213)

Bankové úéty (221 AÚ + 261 )

Krátkodobý Íinančný majetok (25'| + 253 + 255 + 256 + 257) - 29,|
AÚ

Časové roztíšenie spolu r. o58 až r. o59 2857,823 150,31c. ] 057 3 ĺ50,31

Náklady budúcich období (38ĺ )

Prĺimy budúcich období (385)

058 3 ĺ50'31

059

3 150,31

6ĺ6 312'52

2857,82

8É0141,74Majetok spolu r.00í + r. 029 + r.057 060 672 566,59 ffi254,07
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Súvaha (Úč NUJ 1 - o1) reoffi / SID

Bezprostredne
pr€dchádza|úce účtovné

obdobĺe

Strana pasĺv č.r. Bežné účtovné obdobĺe

a b 5 6

587 s43,50 857 4o2'ĺ8

Fond reprodukcie (4'ĺ3)

oceňovacie ĺozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)

oceňovacie Íozdiely z precenenia kapitálových účastÍn (4.l5)

Rezervný fond (421 )

Fondy tvorené zo zisku (423)

857 402,18072 ĺ4 409'54

06't

062

063

064

067

068

069

070

06s

066

2. Fondy tvorené zo zisku r.069 až r.07ĺ

Peňažné íondy tvorené podľa osobitného predpisu (41 2)

ostatné fondy (427)

3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

A. Vlastnézdroje krytia majetku spolu
L 062 + r. 068 + r. 072 +J. 023

1. lmanie a peňažné fondy r.063 až r.067
základnéimanie (411|

Cudzie zdroje spolu r.075 + r.079 + r. 087 + r. 097B.

(r.062 + r,068 -269 858,68

28 76!,02

1. účtovnéza obdobiehospodárenia r.060výsledok
+ +.072 r.074 í01r.

871 811,72

22745,fi

073

074

075 ? 953,85 8433,14

078

1. Rezeľvy r.076 až r. 078

Králkodobé rezeNy (323 + 451 AÚ + 459

Rezervy zákonné (451 AÚ)

ostatné rezervy (459 AÚ)
076

077

7 953,85 8 433,14

2. 079

086

080

085

081

084

o82

083

ostatné dlhodobé záväzky (373 + 479 AÚ)

Dlhodobé záväzky r. 080 až Í. 086

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

Vydané dlhopisy (473)

Záväzky znfimu (474

Dlhodobé prijaté preddavky (475)

Dlhodobé n€Vyfakturované dodávky (476)

Dlhodobé zmenky na úhradu (478)

204,35

204,35

328,20

328,20

Prijaté krátkodobé finančne rnj'pomoci (241 + 249)

BeŽné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)

í00

3.

091

+

0,00 57,47

087

090

088

089

094

095

096

Zúčtovanie asociálnou poisťovňou poistbvňamizdravotnými

z a vkladovzáväzky upísaných cennýchnesplatených papĺerov

866,31

1398/.,n

3 233.88

5 403,82

5 289,05

092

097

Krátkodobé záväzky r. 088 ď r.096
záväzky zobehodného styku (321 až326) okrem323
Záväzky voči zamestnancom (331 +333)

Daňové záväzky (u'l ažui)
Záväzky zdôvodu finančných vďahov k štátnemu rozpočtu a

4 108,38

20 610,82

6 846,81

8 789.32

Záväzky voči účastníkom združení (368)

spojovací účet pri združení (396)

ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479

Dlhodobé bankové úvery (46í

093 i

099

.ĺ. Bankové výpomoci a pôžičky ŕ. o98 ď r. íoo

í0í
Výdavky budúcich období (383)

Výnosy budúcich období (384)

G. časové rozlíšenie spolu r. ĺ02 až r. í03

102

103
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r' 061 + r. o74 + r. 10í 104 6í6 312,52 880 ĺ47.74
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ziskov a strát NUJ2-01 lČo / stD6

Bezpľostredne
predchádzaiúce
Účtovné obdobie

činnosť
Náklady Zdaňovaná Spolu

a b 2 3 1

číslo
účtu

číslo
riadku

Hlavná
nezdaňovaná

525 ostatné sociálne poistenie 0ĺ0

18521,87 18 521,87 178

3224,21 3224,21 41

1 477,50 1 477,50

6 897,81

u659,22

01

02

03

04

05

06

07

08

09 34 659,22

opravy a udžiavanie

Náklady na reprezentáciu

511

512

521

5í3

518

6 897,81

10'ĺ 820'56

439 792,06

33 382''ĺ1

932

28

85

ostatne sluŽby

Mzdové náklady

439 792,06

101 820,56

Cestovné

50't Spotrebamateriálu

524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné

502

504

soolrela e191gie

Predaný tovar

527 Zákonné sociálne náklady 2 79í,65 1 333,682 791,65

Daň z motorových vozidiel

011

531

012 ;528 ostatné sociálne náklady

oí3

Daň z nehnuteľností532 96,50

538 ostatné dane a poplatky

014

015

327,70

254,44

327,70

2il,U 1 519,27

Zmluvné pokuty a penále541 016

542 ostatné pokuty a penále 017 61,391 796,00 ĺ 796'00

543 
i 
odpísanie pohľadávky 01 I

544 Úroky 019 í0 549'34

'Kuzové straý545 020

0,00 0,00 0,00

45'ĺ90'ĺ5 14 917,51

021

o22 :

45 í90'15osobitné náklady

Dary546

547

548 ]ĺvlankáaškody 023

549 lné ostatné náklady o24 12534,11 12531,11 9 097,16

551 odpisy dlhodobého nehmotného majetku
i a dlhodobého hmotného majetku

5 461,05o25 5 461,05 2 085,56

zostatková cena predaného dlhodobého
nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku

552 026

553 Predané cenné papiere o27 
i

554 Predaný materĺáĺ 028

555 029

556 030

Náklady na krátkodobý Íinančný majetok

Tvorba fondov

1 500,00 ĺ 500'00

031

o32

033

Tvorba a zúčtovanie opravných poloŽiek558

561

557 Náklady na precenenie cenných papierov

Poskýnuté príspevky organizačným
zloŽkám

563 Poskýnute príspevky ýickým osobám 035

565 Poskýnuté príspevky z podielu
dane

567 Poskýnuté príspevky z verejnej zbierky

036

037 I

676 248,33 1 304 635,64Účtová trieda 5 spolu r. 0'l aŽ ĺ. 37 038 676 248,33
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ziskov a strát NUJ2-01 reoffi/srDffT-I
Bezprostredne
pŕedchádzajúce
Účtovné obdobie

Činnosť
Výnosy Zdaňovaná Spolu

b 2 3 4a

číslo
riadku

Hlavná
nezdaňovaná

Číslo
účtu

04í

039

040

043

o44

045

60ĺ rrŽby za vlastné výrobky

602 Tržbyz predaja sluŽieb

604 Tžby zapredanýtovar

614 Zmena stavu zásob zvierat

611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby o42

613 Zmena stavu zásob výrobkov

6'12 zmena stavu zásob polotovarov

046

o47

621

622

Aktivácia materiálu a tovaru

Aktivácia vnútroorganizačných služieb

623 Aktiváciadlhodobéhonehmotného
lmajetku

048

624 i411;y5.;" dlhodobeho hmotného majetku 049

641 Zmluvné pokuý a penále 050

642 ostatné pokuty a penále 05í

6€ j eutoyza odpísané pohľadávky 052 
l

644 Úroky
I

053 
|

054645 i Kuzové zisky

6+o lerilate oary 055 345,37345,37 I 424U,64

647 osobitné Výnosy 056 |

648 Zákonné poplatky 057

649 lné ostatné \^ýnosy 058 0,01 0'0ĺ

TĺŽby z preda1a dlhodobého nehmotného
]majetku a dlhodobého hmotného maietku

6s1 059 0,00 0,00 0,00 I 200,00

652 , Výnosy z dlhodobého Íinančného majetku 060

653 Tňby z predaja cenných papierov a
podielov

061

654 ÍrŽby z predaja materiálu 062

655 063Výnosy z krátkodobého finančného
majetku

;Výnosy z pouŽitia fondu656 064

657 j Výnosy z precenenia cenných papierov 06s l

658 Výnosy z nájmu majetku 066

Prijate prĺspevky od organizačných
zložiek

067661

662 Prijaté príspevky od ĺných organizáci! 068 500,00 1 000,00500,00

319

43

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb

664 Prijate členské príspevky

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 071

1 210,00

38 2,14,00

ĺ 210'00

38 2'9,00

069

070

Prijaté príspevky z verejných zbierok667 072

073

074

075

076

74 - r.38

trieda 6 spolu r. 39 aŽr.73

hospodárenia pred zdanením r

366 090,27

-269 858,68

406 389,65

871811,72

2176 U7,36

ĺ 769366 090,27

-269 858,68

406 389,65

691 Dotácie

591 Daň z príjmov

595 Dodatočné odvody dane z príjmov

Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75

077

-269 858,68 871811,12

-(r 76 + r.77)) (+l-)
078 -269 858,68
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KDH
Poznámky

k účtovnej závierke zostavenej k 3L.t2.2o21'

l. Všeobecné údaje

t. Názov strany a jej skratka
Sídlo:

tco:

Dátum registrácie:

Číslo registrácie:

Krest'anskodemokratické hnutie {KDH)
šafárikovo námestie 77/4, 8LL 02 Bratislava - Staré

Mesto, Slovenská republĺka

00586846

23.O2.L990

NVVS/2-382 /LssO

2. Štatutárny orgán: PaedDr. Miĺan Majerský - predseda KDH, Sídlisko pri prameni
L368/24,054 01 Levoča

3. Politĺcká činnosť
4. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov k3L.L2'2020 bol I,7 osôb a k

3LL2.2o2Ibol3,4 osôb.
5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: riadna
6. Dátum schválenia účtovnej závierky za rok 2020: účtovná závierka bola schválená na

zasadnutí predsedníctva KDH dňa 21. apríla 202L.
7. Kresťanskodemokratické hnutie založilo a je jedĺným spoločníkom obchodnej

spoločnosti KDH servis s.r.o', šafárikovo námestie 77/4,8LL 02 Bratislava_ Staré
Mesto (s zo ods. 4 zákona č. 85/2005 Z.z. o polĺtických stranách a politických
hnutiach v zneníneskorších predpisov)' KDH servis s.r.o. bola zapísaná dňa22.I.2oL6
do obchodného registra okresného súdu Bratislava l.

tt. Účtovné zásady a metódy
L. Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržĺtého pokračovania vo

svojej činnosti.
2. V prĺebehu účtovného obdobia roka 2o2L 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 súvisiacĺmĺ
s obstaraním, napr. preprava, inštalácia, montáž a pod. Súčasťou obstarávacej
ceny nĺe sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré
vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používanĺa,

Ustredĺe KDH |Šafórikovo námestie 4,81 102, Bratislava ITel': +42-l 917 867 BBB Iwww.kdh.sk



KDH
. nakupované zásoby sa oceňovali obstarávacími cenami, t.j. cenou obstarania

a nákladmi spojenými s ĺch obstaraním, napr. preprava, provízie, poistné, clo
a pod. Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny.

. účtovná jednotka oceňuje pohladávky pri ich vzniku menovitými hodnotami.
Toto ocenenie sa znĺžuje o pochybné a nevymožitel'né pohl'adávky formou
opravných položiek'

r 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 podĺely v dcérskych, spoločných a pridružených
účtovných jednotkách: obstarávacou cenou upravenou o prípadné zníženĺe
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.

. účtovná jednotka oceňuje záväzky ich menovitýmĺ 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 závĺerke v tomto
ocenení.

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

o účtovná jednotka oceňuje prijaté úvery menovitou hodnotou pri ich vzniku.
. 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 dodržanĺe zásady vecnej a časovej
súvislosti s účtovným obdobím.

4. Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje vsúlade s 523 MF sR č. MF/24342/2007-74,
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 žĺvotnosti a času, počas ktorého je
majetok použitel'ný pre súčasnú činnosť. Pozemky sa neodpisujú.

odpisová skupina 1- mesačný odpis vo výške 1/48 obstarávacej ceny

odpisová skupina 2 - mesačný odpis vo výške I/72 obstarávacej ceny

odpĺsová skupĺna 6 - mesačný odpis vo výške 1148o obstarávacej ceny

UstredieKDH|Šafárikovonámestie4,81 102,BratislavaITel': +42i 917867 8BBIwww.kdh.sk



KDH
5. Poistenie majetku

Účtovná jednotka má majetok - dopravné prostrĺedky v hodnote 42 Lzg,- € poistené

formou zmluvného poistenia a formou havarijného poistenia.

Ročné poistné predstavuje sumu 815,76, - eur' lný majetok účtovná jednotka nemá
poistený.

ilt. a lV. lnformácie, ktoré doplňujú a vysvett'ujú údaie v súvahe a vo
výkaze ziskov a strát

L' opis a vyčíslenie hodnoty významných poĺožiek prijatých darov, osobĺtných výnosov,
zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.

Názov položky Suma
Prijaté dary 1,71,0,00

Prijaté členské príspevky 38244,00
TrŽby z predaja dlhodobého majetku 0

lné bezodplatné plnenie od Po 345,38
lné bezodplatné plnenie od Fo 0,00
Dotácie 366090,27
Bankové úroky 0,00

Výnosy spolu : 406 389,65

2. Prehl'ad dotáciía grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného
účtovného obdobia.

Účtovná jednotka v roku 2O2I prijala príspevok zo štátneho rozpočtu

Názov príspevku Suma
štátny príspevok za hlasy 0,00
Príspevok zo ŠR na činnosť
pol.strany 366 090,27

Príspevok zo ŠR na mandát 0,00

Dotácie spolu : 366090,27

3' opis a suma významných finančných výnosov, uvádza sa aj suma kurzových ziskov,
pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka.
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KDH
Významnú položku výnosov tvoria členské príspevky v celkovej výške 38 422,Oo,-eur

4. opis a vyčíslenie hodnotyvýznamných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby,
osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.

Účet a názov Suma
501-Spotreba materiálu a drob. majetok L8 52L,87
502 - Spotreba energie 3 224,21.

511 - Opravy L 477,50
513 - Náklady na reprezentácĺu 6 897,8L
518 - Nájomné 'J.699I,25

518 - Telefonické poplatky 3 385,03
51-8 - Poštovné 'J,35-1,46

518 - lnternetové služby 9 541,33
5].8 - Právne služby 2534,40
5L8 - Administratívne služby 43 800,00
518 - Parkovné miesto L 956,00
5L8 - ostatné služby 360 226,s9
521 - Mzdové náklady 101 820,56
524 - Socĺálne poistenie 34 659,22
527 - Sociálny fond, príspevok na stravovanie 279r,65
532 - Daň z nehnutel'ností 327,70
538 - ostatné dane a kolky 254,44
542 - ostatné pokuty r196,00
547 - osobĺtné náklady 45 L90,15
549 - Finančné polatky 12 534,LL
551 - Odpisy 5 461,05
558 - Tvorba a zaúčtovanie oP 1 500,00

Náklady spolu : 676248,33

5' opis a suma významných položiek finančných nákladov, uvádza sa aj celková suma
kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku

ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Účet a názov Suma
549 - Bankové poplatky 725,35
549 - Poistenie dopravných prostriedkov 8I5,76
549 - Členský poplatok EPP L0 993,00

Náklady spolu : L2534,11

Ustredie KDH | Šafórikovo nómestie 4, 81 1 02, BrôtislôVô | Tel.: +421 917 867 BBB I www.kdh.sk



KDH
6. V účtovnejjednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa

uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na jednotlivé náklady

Účtovná jednotka v roku 2021' uzavrela zmluvu s vylosovaným audítorom za overenie
účtovnej závierky vo výške 3 150,00,-eur.

V. opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané
pohl'adávky a pridané d'alšie položky.

Účtovná jednotka eviduje na podsúvahových účtoch drobný dlhodobý hmotný majetok
v hodnote do 1 700,- eur v členení: drobný nehmotný majetok - softvér v hodnote 285,60,-
eur a drobný hmotný majetok v hodnote 35 185,17,_eur.

Vl. Ďalšie informácie

1. opis údajov, ktoré vysvetlujú údaje v účtovnej závierke.

Účtovná jednotka podáva prehl'ad faktúr z dodávatelských vzťahov so spriaznenými osobami

Dátum VS Firma čiastka € K likvidácii Splatné Uhradené
2.3.2021 1020210001 KDH servis s.r.o 6 900,00 0,00 76.3.2021 3.3.2021,
2.3.202t LO20270002 KDH servis s.r.o 300,00 0,00 76.3.2027 3.3.202r
8.4.202I 1020210003 KDH servis s.r.o. 67 000,00 0,00 22.4.2027 8.4.202L

19.5.202r IO2021.OOO4 KDH servis s.r.o 73 000,00 0,00 2.6.2021 79.5.202r
ro.6.zo21 1020210005 KDH servis s.r.o 4 800,00 0,00 24.6.2027 10.6.202L
18.6.2021 1020210006 KDH servis s.r.o 15 000,00 0,00 2.7.2021 78.6.202L
30.6.202r to202rooo7 KDH servis s.r.o 15 000,00 0,00 I4.7.ZOZL 2.7.202L
6.7.202r 1020210008 KDH servis s.r.o 30 000,00 0,00 20.7.202r 20.7.202r

2I.7.2027 1020210009 KDH servis s.r.o 20 000,00 0,00 4.8.202r 2L.7.202r
18.8.2021. 1020210010 KDH servis s.r.o 20 000,00 0,00 1..9.202L L8.8.202L
30.9.202L 1.O202IOO7L KDH servis s.r.o 10 000,00 0,00 L4.70.2027 18.L0.202I

21.r0.202L L020270012 KDH servis s.r.o 7 500,00 0,00 4.1.1..202L 22.L0.202I
5.77.202L 1020210013 KDH servis s.r.o 7 000,00 0,00 L9.1.1..202r 5.Ll.202r

25.I1..2027 102027001,4 KDH servis s.r.o. 8 000,00 0,00 9.72.202L 25.LL.202r
15.I2.202r 1020210015 KDH servis s.r.o ].1 700,00 € 0,00 29.L2.202r 17.12.202r
37.8202L 2520210001, KDH servis s.r.o. 9 600,00 € 0,00 30.9.202r 1.8.L0.202L

Ustredie KDH |Šafárĺkovo nómestie 4,81 1 02, Bratislava ITel.: +42-l 917 867 BBB Iwww.kdh.sk



KDH
Vo vzájomných obchodných vzťahoch medzi spriaznenými osobami sa používajú trhové

ceny, ktoré sú v súlade s princípom nezávislého vzťahu. Dcérska spoločnosť má vypracovanú
transferovú dokumentáciu.

2. lnformácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzĺdňom, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia.

Medzi dňom 3t.t2'202I, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia
nenastali žiadne významné udalosti, ktoré by mali vplyv na účtovnú závierku, skutočnosti
v nej prezentované alebo na nepretržitosť pokračovania činnosti politického hnutia.

Ustredĺe KDH |Šafáĺikovo námestie 4,811 02, Bratislava Ird.:+421 917 867 888 |www.kdh.sk



Vzorová tabuľka k čl. l ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

Bezprostredne
predchádzajĺice čtovné
obdobie

I 7

I

Bežné čtovné obdobie

3,4

1

Priemem prepočítan početzamestnancov

z toho počet ved cich zamestnancov

Počet dobrovoľníkov vyslan ch tjčtovnou jednotkou

Počet dobrovo|'níkov, ktorí vykonávali dobrovol'nícku
činnosť pre čtovn jednotku pocas čtovného obdobia



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

Tabul'ka č. í

Spolu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Poskytnuté

preddavky na

dlhodob

nehmotn majetok

Obstaranie

dlhodobého

nehmotného

majetku

Ostatn dlhodob

nehmotn majetok
oceniteI'né právaSoftvér

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nehmotné

v sledky

zv vojovej

a obdobnej

činnosti

Prvotné ocenenie - stav

na začiatku beŽného

učtovného obdobia

prírastky

ribytky

presuny

Stav na konci beŽného

čtovného obdobia

opľávky - stav na

začiatku beŽného

učtovného obdobia

prírastky

ubytky

Stav na konci beŽného

t]lčtovného obdobia

opravné poloŽky - stav



Zostatková hodnota

na začiatku beŽného

učtovného obdobia

prĺrastky

ubytky

Stav na konci beŽného

učtovného obdobia

Stav na začiatku beŽného

učtovného obdobia

Stav na konci beŽného

učtovného obdobia

Tabuľka č. 2

Spolu

76 643,71

Poskytnuté

preddavky

na

dlhodob

hmotn

majetok

Obstaranie

dlhodobého

hmotného

majetku

Drobn

a ostatn

dlhodob

hmotn

majetok

Základné

stádo

a t'ažné

zvieratá

Pestovatel'ské

celkytrval ch

porastov

Dopravné

prostriedky

42129,00

Samostatné

hnutel'né

veci

as bory

hnuteľn ch

vecí

13 698,20

Stavby

15 912,03

Umelecké

diela

a zbierky

Pozemky

4904,48Prvotné ocenenie -

stav na začiatku

beŽného Účtovného

obdobia



76 643,71

45793,02

5461,05

0,00

51254,07

42129,00

23 563,76

5063,25

0,00

28627,01

13 698,20

13 698,20

13 698,20

15 912,03

8531,06

397,80

8928,86

4904,48

prírastky

Úbytky

presuny

Stav na konci

beŽného učtovného

obdobia

oprávky - stav na

začiatku beŽného

čtovného obdobia

prírastky

rlbytky

Stav na konci

beŽného učtovného

obdobĺa

opravné položky -
stav na začiatku

beŽného t]čtovného

obdobia

prírastky

ubytky

Stav na konci

beŽného tjčtovného

obdobia



Zostatková hodnota

30 850,69

25 389,64

18 565,24

13 501,99

0

0

7380,97

6983,1 7

4904,48

4904,48

Stav na začiatku

beŽného učtovného

obdobia

Stav na konci

beŽného učtovného

obdobia

Vzorová tabuľka k čl. l!! ods.4 a 5 o štrukt re a o zmenách jednotlĺv ch položiek dlhodobého finančného majetku

Spolu

Prvotné ocenenie

5 000,00

Poskytnuté

preddavky na

dlhodob

finančn

majetok

Obstaranie

dlhodobého

finančného

majetku

Ostatn

dlhodob

finančn

majetok

P Žičky

podnikom

v skupine a

ostatné p žičky

Dlhové cenné

papiere držané do

splatnosti

Podielové cenné

papieľe a podieIy

v obchodnej

spoločnosti

s podstatn m

vplyvom

Podielové cenné

papiere a podiely

v ovládanej obchodnej

spoločnosti

5 000,00

Stav na začiatku

beŽného Účtovného

obdobia

Prĺrastky

Ubytky

Presuny



5 000,00

3 500,00

1 500,00

000,00

1 500,00

0,00

5 000,00

3 500,00

1 500,00

5 000,00

't 500,00

0,00

Stav na konci beŽného

učtovného obdobia

položky

beŽného tjčtovného

na začiatku

la

Prírastky

Ubytky

na konci beŽného

obdobia

hodnota

na začiatku

čtovného

Stav na konci beŽného

obdobia



Vzorová tabuľka k čl. l!! ods.4 o štrukt re dlhodobého finančného majetku

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

Tabul'ka č. 1

Učtovná hodnota ku koncu

bezprostľedne

predchádzajticeho

čtovného obdobia

'l 156,00

bežného tičtovného

obdobia

0,00

Hodnota vlastného imania ku koncu

bezprostľedne

predchádzaj ceho

čtovného obdobia

1156,00

bežného

čtovného

obdobia

-1 097,00

Podiel čtovnej jednotky

na hlasovacích právach

(v %)

't00

Podiel na základnom

imaní (v %)

100

Názov

spoločnosti

KDH servis s.r.o.

Stav na konci bežného tičtovného

obdobia
ÚuytryPrírastky

Stav na začiatku bežného tičtovného

obdobia
Krátkodob finančn majetok

Majetkové cenné papĺere na

obchodovanie

Dlhové cenné papiere

obchodovanie

na

Dlhové cenné papiere so

splatnosťou do jedného roka

držané do splatnosti

Ostatné realizovatel'né cenné



papiere

0bstarávanie krátkodobého

finančného majetku

Krátkodob finančn majetok

spolu

Tabul'ka č. 2

Vzorová tabul'ka k čl' lll ods. 7 o vvoji opravn ch položiek k zásobám

Vplyv ocenenia na vIastné imanie
Vplyv ocenenia na v sledok

hospodárenia bežného čtovného obdobia

Zv šenie/ zníŽenie hodnoty

(+/-)

Krátkodob finančn majetok

Majetkové cenné papiere na obchodovanie

Dlhové cenné papiere na obchodovanie

ostatné realizovatel'né cenné papiere

Krátkodob finančn maietok spolu

Stav na konci bežného

čtovného obdobia

Ztičtovanie opravnej

položky

Znĺženie opravnej

položky

Tvorba opravnej položky

(zv šenie)

Stav na začiatku bežného

čtovného obdobia
Druh zásob

Materiál

Nedokončená v roba

a polotovary vlastnej



v'roby

V robky

Zvieratá

Tovar

Poskytnut preddavok

na zásoby

Zásoby spoIu

Vzorová tabuľka k čl. lil ods. 9 o v voji opravn ch položiek k pohľadávkam

Stav na konci bežného

čtovného obdobia

Ztičtovanie opravnej

položky

Zníženie opravnej

položky

Tvorba opravnej poIožky

(zv šenie)

Stav na začiatku bežného

tičtovného obdobia
Druh pohl'adávok

Pohľadávky

z obchodného styku

ostatné pohľadávky

Pohl'adávky voči

učastníkom zdruŽení

lné pohľadávky

Pohľadávky spolu



Vzorová tabuľka k čl. il!ods. 'l0 o pohl'adávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Vzorová tabul'ka k čl. lI! ods. í2 o zmenách vlastn ch zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku

Stav na konci

bezprostred ne predchádzaj ceho čtovného

obdobia

6 055,30

6 055,30

bežného tičtovného obdobia

2 478,05

2 478,05

Pohl'adávky do lehoty splatnosti

Pohl'adávky po lehote splatnosti

Pohľadávky spolu

Stav na konci bežného

čtovného obdobia

lmanie a fondy

Pľesuny

(+, -)

Ubytky

(-)

Prírastky

(+)

Stav na začiatku bežného

čtovného obdobia

Základné imanie

z toho:

nadačné imanie v nadácii

vklady zakladateľov

prioritn majetok

Fondy tvorené podl'a

osobitného predpisu

Fond reprodukcie

Ocenovacie rozdiely



Fondy zo zisku

857 402,18

-269 B5B,68

587 543,50

871 811,72

-871 811,72

0

0

0

0

0

-269 858,68

-269 858,68

-14 409,U

871811,72

857 402'í8

z precenenia majetku a

závázkov

Oce ovacie rozdiely

z precenenia kapitálovch

učastín

Rezervnli fond

Fondy tvorené zo zisku

ostatné fondy

Nevysporiadan v.sledok

hospodárenia minul ch rokov

V1isledok hospodárenia za

čtovné obdobie

Spolu

Vzorová tabul'ka k čl. tl! ods. 13 o rozdelení ričtovného zlsku alebo vysporiadaní čtovnej straty

Bezprostredne predchádzaj ce čtovné obdobie

871811,72

Rozdelenie čtovnéhozisku

Názov položky

Účtovn zisk

Prídel do základného imania

Prĺdel do fondu tvoreného podl'a osobitného predpisu

Prídel do fondu reprodukcie



871811,72

Vysporiadanie čtovnej straty

Prídel do rezervného fondu

Prídel do fondu fuoreného zo zisku

Prídel do ostatn; ch fondov

Uhrada straty minul ch období

Prevod do sociálneho fondu

Prevod do nevysporiadaného v1isledku hospodárenia minul1ch rokov

lné

Učtovná strata

Zo základného imania

Z rezervného fondu

Z fondu tvoreného zo zisku

Z ostatnltch fondov

Z nerozdeleného zisku minulych rokov

Prevod do nevysporiadaného v sledku hospodárenia minul ch rokov

lné

Vzorová tabu!'ka k čl. lll ods. í4 písm. a) o tvorbe a použitírezerv

Stav na konci bežného

ličtovného obdobia

Zrušenie alebo

zníženie rezerv
Použitie rezervTvorba rezerv

Stav na začiatku bežného

čtovného obdobia
Druh rezervy

Jednotlivé druhy krátkodob ch

zákonnych rezerv

Jednotlivé druhy dlhodobi'ch



7 953,85

7 953,85

7 953,85

-1 512,00

-1512,00

-1512,00

I433,14

I433,14

8 433,14

9 465,85

I465,85

9 465,85

8 433,14

I433,'t4

I 433,14

zákonn ch rezerv

Zákonné rezervy spolu

Jednotlivé druhy krátkodob ch

ostatn ch rezerv

Jednotĺivé druhy dlhodobj'ch

ostatnlich rezerv

ostatné rezervy spolu

Rezervy spolu

Vzorová tabul'ka k čl. lll ods. í4 písm. c) a d) o záväzkoch

Stav na konci

bezpľostredne predchádzaj ceho

čtovného obdobia

13984,22

328,02

'14312,42

bežného ličtovného obdobia

20 6ĺ0'82

204,35

20 815,17

Druh záväzkov

Záväzky po lehote splatnosti

1áväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou

splatnosti do jedného roka

Krátkodobé záväzky spolu

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do

piatich rokov vrátane

7áväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť

rokov

Dlhodobé záväzky spolu

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu



Vzoľová tabuľka k čl. lII ods. 14 písm. e)o v voji sociálneho fondu

Vzorová tabul'ka k čl. lllods. í4 písm. f) o bankov ch veroch, p žičkách a návratn ch finančn ch v pomociach

Bezprostredne predchádzaj ce

čtovné obdobie

308,02

226,13

205,95

328,20

Bežné čtovné obdobie

328,20

450,92

574,77

204,35

Sociálny fond

Stav k prvému d u tičtovného obdobia

Tvorba na ťarchu nákladov

Tvorba zo zisku

Čerpanie

Stav k poslednému dnu čtovného obdobia

Suma istiny na konci

bezprostredne predchádzajuceho

čtovného obdobia

Suma istiny na konci

beŽného tičtovného obdobia
Forma zabezpečeniaSplatnosťV ška uroku v %Mena

Druh cudzieho

zdroja

Krátkodob!'

bankovlr ver

P Žička

Návratná finančná

vypomoc

Dlhodob bankovit

uver

Spolu



Vzorová tabul'ka k čl. lll ods. í5 o vznamn ch položkách v nosov budricich obdobĺ

Stav na konci bežného ričtovného

obdobla
UbytkyPrírastky

Stav na konci bezprostredne

predchádzajuceho učtovného obdobia

Položky v nosov budrĺcich

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 Eur pskej nie

dotácie z rozpočtu obce alebo z

rozpočtu vyššieho zemného celku

zostatku grantu

zostatku podielu zaplatenej dane

dlhodobého majetku obstaraného

z podielu zaplatenej dane

nepoužitého sponzorského

dlhodobého majetku

obstaraného zo sponzorského



Vzorová tabul'ka k čI. lll ods. 16 o majetku prenajatom foľmou finančného prenájmu

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

Stav na konci bežného tičtovného

obdobia
Finančn nákladlstina

Stav na konci bezprostredne

predchádzaj ceho čtovného

obdobia

Záväzok

Celková suma dohodnut'.ch platieb

dojedného roka vrátane

od jedného roka do piatich rokov

vrátane

viac ako pät'rokov

Použitá suma bežného tičtovného

obdobia

Použitá suma z bezprostredne

predchádzajliceho čtovného obdobia

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného tičtovného obdobia

Účel použitia podielu zaptatenej dane



Vzorová tabul'ka k čl. lv ods. 8 o nákladoch vynaložen ch v srivislostis auditom ričtovnejzávierky

Suma

3 150,00

3 í50'00

Jednotlivé druhy nákladov za

overenie Účtovnej závierky

uisťovacie audítorské sluŽby okrem overenia učtovnej závierky

da ové poradenstvo

ostatné neaud ítorské sluŽby

Spolu



KT'H
B) lnformácia o finančnej situácii KDH v rokoch 2o!g,2o2o,2021.

Tento prehl'ad predkladá Kresťanskodemokratické hnutie ako súčasť Výročnej správy

svojho hospodárenia za rok202L - $ so ods.2 písm. b) zákona č.85/2oo5 Z'z. o politických

stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

M nMa ký

red KDH

V Bratisl av e, 30.3.2022

Ukazovatel' Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021

Majetok celkom: r077 369,- 880148,- 6L63I2,-

Záväzky celkom: r o9L77g,- 22746,- 28769,-

Výnosy celkom: 669 905,- 2176 447,- 406 389,-

Náklady celkom: 765 394,- r304 636,- 676 248,-

Hospodársky

výsledok: -95 489,- +87I8LL,- -269 859,-

Ustredie KDH |Šafárikovo nómestie 4,81102, BratislôVô |Tel.:+421 917 867 888 |www.kdh.sk



KDH
C) lnformácia o udalostiach osobitného významu

( 5 so ods. 2 písm. c) zákona č. 85/2005 Z. z.|.

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, nenastali
žiadne udalosti osobitného významu.

Mi aJers

seda

V Bratislav e, 30.3.2022

š

Ustredie KDH |Šafárikovo nómestie 4,81102, Bratislava ITel.:+42'l 917 867 888 |www.kdh.sk



KDH
D) lnformácia o návrhu na rozdelenie zisku

(s 30 ods. 2 písm. d) zákona č.85|2oo5z. z.|

Dosiahnutým výsledkom hospodárenia po zdanení za rok 2o2L je strata vo výške -
269 858,68,- €, ktorý bude zaúčtovaný na nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých
rokov. Vlastné imanie je 587 544,- €.

Návrh na schválenie účtovej závierky za rok 2021 bude predložený v mesiaci apríl
2022 na zasadnutí Predsedníctva KDH.

Mil aJ

seda H

V Bratislav e, 30.3.2022

Ustredie KDH |Šafárikovo nómestie 4,81102, Brôtislava ITel.: +421 917 867 888 |www.kdh.sk



KDH
E) Prehl'ad o príjmoch KDH v členenípodl'a $ 22 ods. 1 zákona o politických stranách

Príjmami KDH v roku 2021 boli:

a) prÚmy z členských príspevkov

b) prljmy z darov a iných bezodplatných plnení

c) prljmy z dedičstva

d) prljmy z predaja alebo prenájmu hnuteľného majetku

e) prĺmy z úrokov z vkladov na bežných účtoch v bankách

f) podiely na zisku z podnikania obchodných spoločností

g) výnosy z cenných papierov verejne obchodovateľných

na verejnom trhu

h) prljmy z pôžičiek a úverov

i) príspevok zo štátneho rozpočtu - na činnosť hnutia

38 244,- €

2 055,- €

0,- €

366 090,- €

j) iné príjmy z právnych vzťahov a plnení povinností
podľa osobitných predpisov 0,-€

Spolu pr'imy a v'ýnosy: 406 389,- €

Tento prehläd predkladá Kresťanskodemokratické hnutie ako súčasť Výročnej správy

svojho hospodárenia za rok2o2L - 9 ao ods'2 písm. e) zákona č. 85/2oo5 Z. z o politických

stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

ilan erský

p eda KD

V Bratisĺav e, 30.3'2022

0,- €

0,- €

0,- €

o,- €

0,- €

Ustredĺe KDH |Šafórikovo námestie 4,81102, Bratislava ITel.: +421 g17 867 888 |www.kdh.sk



KDH
F} osobitná evidencia príjmov z pôžičiek alebo úverov pod!'a 9 22 ods. 2 zákona o
politických stranách
(9 30 ods. 2 písm. f) zákona č.85|2oo5 Z. z.|

V roku 2021 neprijalo Kresťanskodemokratické hnutie žiadne finančné pôžičky alebo úvery'

ila

dseda

V Bratislav e, 30.3.2022

Ustredie KDH |Šafórikovo nómestie 4,81102, Bratislava ITel.: +421 917 867 888 |www.kdh'sk



Vyhlásenie darcu o tom, že
nie je osobou podl'a 924

ods.1

Darca podpísal vyhlásenie

Darca podpísal vyhlásenie

Darca podpísal vyhlásenie

Darca podpísal vyhlásenie

Darca podpísal Vyhlásenie

Číslo platobného
tjčtu KDH

sK3402000000000
006735112

sK6652000000000

015478031
sK6652000000000

01547803L
sK6109000000005

r7972s476
sK610900000000s

L7972s476

Číslo platobného

čtu darcu

sKs811000000002
619394153

sK9402000000002
28L373653

sK7102000000002

950884654
sK4375000000004

0L8599080
sK60r.1110000001

L4

Dátum prijatia

daru

7.r.202r

23.3.202L

23.3.2027

23.LL.202L

2.I2.202L

Hodnota daru

50,00

60,00

s00,00

300,00

800,00

Dátum

uzavretia DZ

5.7.2027

22.3.202L

22.3.202r

22.1,1,.202L

24.77.2021

Miesto
uzavretia DZ

altne

čere any

Čere any

Bardejov

Prešov

Úda;e o
dare

finančnli
dar

finančnri
dar

finančnt'
dar

fĺnančn

dar
finančn

dar

Trvalé bydlisko/ Adresa
sídla

Fatranská 3100/1, 010
08 Žilina

Severná 704/L2,972
46 Cere

JablolŤová 662/30,972
46

Gr ner 41, 085 01
Ba

Malinová 26, 080 01

Prešov

lČo

46432680

G) PREHľAD o PR|JAT CH DARocH V RoKU 2021 ĺs3o ods.2 písm. g} zákona č.85/2oo5 Z.z.) Evidencia darov podľa 5 23 ods. 6 zákona 85/2Oo5Z.z

Meno a Priezvisko/
obchodné meno

lng. Mária Kováŕová

Ľuboš Žiško

Sunday, s.r.o.

Martin šmil ák

Zuzana Bednárová

DARY sPotu : 1 710,00 , z toho dary Fo 1 210,00 a dan1 Po|SZČo 5oo,oo



Vyhlásenie poskytovatel'a

iného bezodplatného
plnenia, že nie je osobou

podl'a $24 ods.1

Fakt ra s položkou o inom
bezodplatnom plnení

Fakt ra s položkou o inom
bezodplatnom plnení

Faktr]ra s položkou o inom
bezodplatnom plnení

Dátum
prijatia

iného bez
plnenia

31..8.2021

24.8.202r

I0.9.202I

Vyčíslenie
rozdielu

bez rozdielu

bez rozdielu

bez rozdielu

Hodnota
bezodpIatné
ho plnenia

podl'a

zmluvy/fakt
u

252,0O

76,95

1,6,42

Dátum

uzavretia
zmluvy/faktrir

v

3L.8.202r

24.8.2021

70.9.202L

Mĺesto
uzavretia

zmluvy/fakt
rY

Bratĺslava

Žtĺna

Ltltna

Popis
bezodplatné
ho plnenia

zĺ'ava na

fakt rel
inzercia
zl'ava na

fakt re/
ĺnzercia
zl'ava na

faktÚre/
inzercia

Trvalé bydlisko/
Adresa sídla

Lazaretská 12,81L 08
Bratĺslava

PrĺCelul zke 3631,
o1o 01 Žilina

Pri Celul zke 3631,

o1o 01 Žilina

lČo

357902

44624948

44624948

V ROKU 2021 (s30 ods.2 písm. g) zákona č.85/2oo5 encĺa in' ch bezodplatn;Ích plnenípodl'a s 23 ods.7
G) PREHĽAD l PtNE Z.z.) Evid

zákona 85/2005Z.z.

Meno a Priezvisko/
obchodné meno

Petit Press, a.s.

Auto Becchi, s.r.o.

Auto Becchi, s.r.o.

lNÉ BEzoDPtATNÉ PINENtA sPoLU :345,37 ', z toho iné bezodptatné pInen ia Po 345,37 .



KDH
H) Potvrdenie daňového úradu, zdravotných poistbvní a Sociálnej poisťovne

(s go ods.2 písm. h) zákona č.85|2oo5z.z.|

Dokladáme do Výročnej správy aj potvrdenie daňového úradu , zdravotných poisťovní
a Sociálnej poisťovne, že KDH nemá k3L.L2.2o21 nedoplatok na daniach, nedoplatok na
poistnom na zdravotné poistenie a nedoplatok na poistnom na sociálne poistenie
a povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie.

Mi Maj

redse H

V Bratislav e, 30.3.2022

Ustredie KDH |Šafárikovo námestie 4,81102, Bratĺslava ITel.:+421 917 867 888 |www.kdh.sk



ffi naŇovÝ URAD BRATIsLAvA
Ševčenkova 32,850 00 Bratislava

Kľest'anskodemokĺatické hnutie
Šafárikovo námestie'1'] l 4
81 1 02 Bratislava - mestská
čast'Staľé Mesto

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
100277062/2022

Vybavuje/linka

Škoricová

02t5't378123

Bratislava

09.02.2022
07.02.2022

Vec
Potvľdenie o stave osobného účtu

Daňový úľad Bratislava na základe zákona č. 35/2OI9 Z. z. o finančnej správe a o zmene
a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších predpisov a $ 53 ods. 4 zilkona č. 56312009 Z. z. o
správe daní (daňový poľiadok) a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znenineskorších pľedpisov

potvľdzuje,

Že daňový subjekt Kresťanskodemokĺatické hnutie, DIČ 2020830680, rČo 00586846, Šafárikovo
námestie 7714,8l1 02 Bratislava - mestská čast' Staré Mesto

ku dňu 3l.l2.202l nemá nedoplatky na spravovaných daniach.

Potvrdenie sa vydáva na žiadosť daňového subjektu za účelom pľílohy k Výľočnej správe
KDH za rok202l.

Ing. Zuzana Šipošová
vedúci oddelenia správy dani29

Telefón
+421 2682721t1

Fax
+42t 2682'12353

E-mail
duba-ba.kontakt@fi nancnaspľava.sk

Webové sídlo
www.financnasprava.sk



oÔvERA
zoravorNÁ polsŤovŇa

Krest'anskodemokratické hnutie
ŠRrRRlrovo ľĺÁugsrl E 77 t4
81 1 02 BRATISLAVA-STARE MESTO

Váš list zo dňa
8.2.2022

Naše čislo
PV22006438

Vybavujeftelefon
lng. Katarína Bosáková

Miesto/Dátum
NITRA
9.2.2022

Vec:Potvrdenie
obchodná sľoločnosť DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. so sídlom: Einsteinova 25, 85.ĺ 01
Bratislava, lČo: ss 942 436, registrácia: zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava l,
oddiel: Sa, vložka číslo 3627/8 (ďalej len ,,zdravotná poisťovňa")] vykonávajÚca verejné zdravotné
poistenie nazáklade povolenia navykonávanie verejného zdravotného póistenia iodla zákona
č.58112004 Z'z. ozdravotných poisťovniach, dohl'ade nadzdravotnou starostlivosťou aozmene
a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov,

potvrdzuje,Ževoči

pĺatiteľovi poistného: KREsŤANsKoDEMoKRATtcKÉ HNUTlE
sídlo: ŠAFÁRlKovo NÁMEsTIE 77t4, ľI1I2BRATIsLAVA_STARÉ MEsTo
lČo: 00586846

Neeviduje ku dňu vydania tohto potvrdenia pohl'adávky - 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. 580/200 4 Z' z. o zdravotnom poistení
a 

'o 
zmene a doplnení zákona č.95l20o2 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektoných

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,'nedoplatky na zdravotnom poĺsteni").

Potvrdenĺe sa vydáva na Žiadost'platitela poistného.

Na základe tohto potvrdenia nezaniká povinnosť platitel'a poistného uhradiť prípadné nedoplatky
na zdravotnom poistení z dôvodu zmeny rozhodných skutočností zistených zdravotnou poistbvňoú
aŽ po vydanítohto potvrdenia.

S pozdravom

€B.QrcBF
lng. Peter ŠluaeNloex

manažér odboru správy platiteľov poistného
DOVERA zdravotná poistbvňa, a. s.

&toÔvgrr rdmrcr"ó goiríaňo. o' r'
cĺtl6{ill. s,9ĺt 01 $lÍ8

Pravosť tohto potvrdenia st môžete kedykoľvek ďchlo jednoducho overit' na www.dor'era.sIďaolikacie.
v súlade s ust. $ 25 ods. 1 písm. k) zákona
a o zmene a doplnení niektoých zákonov

Potvrdenie obsahujúce ŕaksimile podpisu opráVnenej osoby a predtlačený odtlačok pečiatkyje vydané
c. 580t2004 z. z- o zdravotnom poisten I e zmene a doplnení zákona c. 9512002 z. z. o poisťoVníctve

znen a

DÔVERA zdravotná poist'ovňa, a. s.
Cintorínska 5. 949 01 Nitra
Zákaznícka linka: 0850 850 850
E-matl: info@dovera.sk, www.dovera.sk

BEz ČAKANlA. BEZ PAPlERoV' vŽov oTVoRENÁ.

www. dove ra.sk/plus

DOVERA zd ravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25 , 851 01 Bratislava zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava l'
odd.: sa' vložka č.: g6zzĺs, tČo: 35 942 436, DlČ: 2022051130, lČDPH: SK 2022051130.



Union UIrlíJí) 2dlJ|vtĺJó p:-.i!lblliJ' a !.
i(ilrrlaŕnť3 |(]
8!4 5] tsĺatislavl
rci). ]b2M81l
L]ĺ{_] 2022 1 525 ] 7

sĺJÓlĹtl1Úsĺ 2apís Jllá Y Ô[xhU(l.)(\rr] íťglslĺl
ť}kíesnehD ĺtl(ttl 8ĺa|rĺl;r,l l' c.ld s.r- rl' (' 1|i.t2lt]

Mgr. Katarína Gardošová
vedúca oddelenia kontroly platitelov

Union zdravotná poisťovňa, a.s.

2dtrvolĺá Poi3ÍoYlle

81002&atislaval2 10.02.2022
2.10ĺ

Poštowté Úveĺovanó

Kresťanskodemokratické h nutie

Šafárikovo námestie 7714

81102 Bratislava 1

Váš list číslo NaŠe čĺslo 1o0a691na22

Vybavuje: OKP
tel. č': 0850 o03 333
e-mail: union@unĺon.sk

V Bratislave Dňa 0E.o2'2022

POTVRDENIE

Union zdravotná poisťovňa' a.s.(d'alej len "zdravotná poisťovňa') týmto pofurdzuje, Že voči

platitelbvi poistného: Kĺesťanskodemokratické hnutie
lčo: 00586846

-neeviduje-

ku dňu vystavenia tohto pofurdenia pohľadávky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, nedoplatky z ročného
zúčtovania zdravotného poistenia a nedoplatky z vyčíslených úrokov z omeškania.

Týmto potvrdením nezaniká povinnosť platiteľa poistného uhradiť prípadné pohľadávky vzniknuté z dôvodu zmeny
rozhodných skutočnostĺ zistených zdravotnou poisťovňou aŽ po vydanĺ tohto potvrdenia'

Pofurdenie sa vydáva na vlastnú Žiadosť platiteľa.

Jedná 6a 9 oíElná:llptvr{lenia. keďŽe spĺňa všetky náleŽitosti uvedené v $25 ods'ĺ) zákona č,.58at2oo4Z.z. o zdravotnom poistenĺ a o
zmene a doplnenĺ zákona ó. {35|2oo2z.z' o poisťovnĺctve a o zmene a doirlnenĺ nieKorých zákonov v znenĺ neskoršĺch predpisov
(obsahuje faksĺmile podpĺsu oprávnenej osoby a predtlačený odtlačok pečiatky).
Vydanie pofurdenia je moŽné kedykofuek veriíikovať na wrrnľ.union'sk v gekcii online Pobočka

S pozdravom

lvt-
ar
E=
-=

=-i3t

on
ttlrll lrlŕrrlr

tHoĺ' Ú.Uotna polŕovÍr' r.r.
t(rrĺ'llbn t0. tla 53 ffilĺ

o tel.:0E50003 333 o wwtľ.union.sk (len skupiny Achmea



\r vŠ r o pEcNÁ zuR nvoľľĺ Á polsŤovŇn

Kresťanskodemokratické hn utie
ŠnrRnlrovo NAMESTIE 77 t4
811 02 BMTISLAVA-STARE MESTO

VáŠ list čĺslo/zo dňa
0058684600

Naše čislo
P001 2261 00701

Vybavuje/linka
Mgr. Martina Hodálová
02/20825390

BRATlSLAVA-nuŽtľov
08.02.2022

Vec: Potvrdenie

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Brati.slava týmto potvrdzuje, Že u platitel'a
poistného Kresťanskodemokratické hnutie, ŠAFARIKoVo NAMEST|E 77l4,
811 02 BRATISLAVA-STARE MEsTo, lČo:oosg0g+g neeviduje ku dňu 08.02'2022
pohl'adávku na poistnom na verejné zdravotné poistenie.
Toto potvrdenie nezbavuje platitel'a poistného povinnosti doplatiť prípadne d'alšie pohl'adávky
zistené kontrolou.

Potvrdenie sa vydáva na Žiadosť platitel'a poistného

S pozdravom

vírontcN Á zppĺvoĺĺĺÁ ncrsŤoĺlA

Všeobtĺná ldľ'tv',tná poisťovňa" a' ĺ
krajská pobĺlĺka Bratislava

Ondavská 3, 825 2l Bĺatis|ava 25

tČc::59llc7ĺ utČ: 30

Mgr' Martina Hodálová
zamestnanec oddelenia zdravotného poistenia

\r

o toto potvrdenie mÔŽete jednoducho a qýchlo poŽiadať prostrednĺctvom ePobočky

8252'1 BRATlsLAvĺ_nuŽlt lov
ffi

Všeobecnä zdravotná poisťovňa, a. s.
pobočka Bratislava
ondavská 3

Call centrum: 0850 003 003
TelefÓn: 0850 003 003
Fax:

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

Registrácia: obchodný register okresného súdu
Bratislava l, oddiel Sa, vloŽka č. 3602/8
lČo: 35 937 874
Dtl:20 220270 40



J 9aCIALNA PotsŤoVŇA
pobĺlcYku I}ľuĺisluľu
Zĺihruĺlnĺc.ku -] ĺ , 8}9 ()) Rruĺislĺtľĺt

Váš list óíslo/zo dňa Naše číslo

1700-19t2022-8AM

Krest'anskodemokratické hnutie
SaÍárikovo námeslie 77l4
811 02 Bratislava_Staré Mesto

Vybavuje/t

Bc. Ladislav Olajos
090617210ô
ladislav. olajos@socpoist. sk

Vec; Potvrdenie

Sociálna poist'ovňa, pobočka Bratislava potvrdzuje, Že zamestnáVatel,

*".,o 
K'""'bnskodemokratické hnutie, lČo: 00586846, Šafárikovo námestie 7714,81102 Bľatislava-Staĺé

je podl'a údajov evidovaných Sociálnou noist'o1ňoy ku dňu vystavenia tohto potvrdenia evidovaný v registrizamestnávateľov vedenom Socĺálnou p"ŕi"'nä' äo 0'l . január. ĺ 993, variabilný symbol 1ooo1,l3444 .

Sociálna poisťovňa' pobočka Bratislava potvrdzuje, Že zamestnávatel' Kresťanskodemokratické hnutie,
ľ:ľf#jf]* 

evidovaných socialnóuJäi.t*ňo,]'ru onú vvstarón;-i;hi; pofurdenia má splnené odvodové

Toto potvrdenie nezbavuje zamestnávateľa 1ovinnosti uhradĺť v budúcnosti prípadné sankcie podľa $239 (pokuty)' s 24o (penáĺel 
'áton. J. Jsijžôós.ž.. 

" '."ijiÄ"''poltenĺ v znení neskorŠĺch predpisovvzniknuté aŽ na základe právoplatných .".noonuňä týkajúce ," ouJoňĺ .Jňuých v tomto potvrdení'
Potvrdenie sa vydáva na Žiadosť zamestnáVatel'a bez vykonanej kontroĺy správnosli odvodov'

/ ĺ ĺIC:ALNA PotsŤovŇA
\-l ocMtr Bntit!ila
'''ĺ' 

''ih.qÉ{rr i' ?! ť29 u &ltcava 25

vedúca

Bratislava

11. februára 2022

uchterová
poistného

ľov ll.

lnternet
h tt p !/w w w. s o c p o i st. s ĺď

Mgr

Telefón
090ô1721 1 1

Bankové spojenie
s K91 8 1 8000000070001 55733
BIC/SWFT: sPsRsKBÁ-)

lčo
30807 484



KDH
l) Počet členov politickej strany

( 5 so ods. 2 písm. i) zákona č.85/2oo5z. z|

Krest'anskodemokratické hnutie evidovalo k 3t.L2.2o21 celkom 6 356 riadne
platiacich členov, organizovaných v 578 Krest'anskodemokratických kluboch na Slovensku.

Členské príspevky v roku 2021 dosiahli výšku 38 244,- €.

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.

ila rs

seda

V Bratislav e, 30.3.2022

Ustredie KDH |Šafórikovo nómestie 4,81102, Bratĺslava ITel.: +421 917 867 888 |www.kdh.sk



KDH
J) osobitná evidencia členských príspevkov podl'a s 22 ods. 4, zákona o politických
stranách, ktoých suma je vyššia ako je dvojnásobok minimálnej mzdy pre
zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou
( 5 so ods. 2 písm. j) zákona č.85|2oo5z. z.|

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.

Majerský

predseda

V Bratislav e, 30.3.2022

\

Ustredie KDH |Šafórikovo nómestie 4,81102, Bratislava ITel':+421 917 867 888 |www.kdh'sk



KDH
K) Prehl'ad záväzkov po lehote splatnosti

( 5 go ods.2 písm. k) zákona č.85l2oo5z. z.|

Kresťanskodemokratické hnutie eviduje záväzok po lehote splatnosti v rozsahu
podl'a 9 22 ods. 2 zákona o politických stranách. Dôvodom vzniku záväzku je neskoré
doručenie vystavenej faktúry zo strany dodávatel'a.

M Maj

predseda

V Bratislav e, 30.3.2022

číslo dokladu Dátum prijatia Dodávateľ tčo Adresa Výška záväzku Splatné

FVL22L007LO 37.12.202L W PRESS a.s 35907266

Partizánska 2,

8L1 03
Bratislava 48,00 € 7.6.2027

Ustredie KDH |Šafárikovo nómestie 4,81102, Bratislava ITel':+421 917 867 888 |www.kdh'sk



KDH
L} Účtovná závierka obchodnej spoločnosti- KDH seruis s.r.o.

( 5 go ods. 2 písm. l) zákona č.85l20o5Z. z.|

Kresťanskodemokratické hnutie predkladá účtovnú závierku obchodnejspoločnosti
KDH servis s.r.o., za účtovné obdobie 2o2L , za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.

\

an Majers

predseda H

V Bratislav e, 30.3.2022

Ustredie KDH |Šafárikovo nómestie 4,81102, Bratislava ITel.: +421 917 867 888 |www.kdh.sk



r UZMUJvI4 1

Uč MUJ uČľovNA ZAVIERKA ililil1ilililililililil] -l
mĺkro účtovnej jednotky

zostavenák 3 1 .1 2.2 0 2 1

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

ÁÄ0čoÉr cH ĺ,l KlMN0P0RšTUVXý Ž 0 l 234567s9
Daňové identifikačné čĺslo

2120188796
lČo

50113097
SK NACE

73.11.0

Učtovná závierka

x rladna

mimoriadna

priebeŽná

(vyznačÍ sa x)

Mesiac Rok

od012021
do12 2021

Za obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

od01
do 12

2 020
2 020

PriloŽené súčasti účtovnej závierky
X Súvaha (Uč MUJ 1_o1)

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

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

(v celých eurách alebo eurocentoch)

obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

KDH servis s ro

Sídlo účtovnej jednotky

Číslo

7714
Ulica

Šnrnn IKoVo NAMEST lE
PsČ obec

81102 BRATISLAVA
označenie obchodného registra a čĺslo zápisu obchodnej spoločnosti

okreSný súd BratisIava l, oddiel
Sro, VloŽka číslo 108498/B
TelefÓnne číslo Faxové čĺslo

E-mailová adresa

marek .mi cha I c ik@kdh sk
Zostavená dňa:

31.12.2021
Schválená dňa

.2 0

Podpisový záznam štatutárneho
alebo člena štatutárneho orgánu

orgánu účtovnej jednotky
jednotky alebo

podpisový jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

GeneÍované z FDF - olvEGAL MF sR č. 1800812014 Strana 1
J



VZMUJVI4 2

Súvaha
UčMUJí-01 DlČz1201B8796 Éo50113097 illllllllllllI]llll]ilililt 

-l
Ozna.
čenie

a

srRĺruenxĺĺv
b

cĺslo
riádku

c
Bežné účtovné obdobie

Netto 'l

Bezprostľedne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto 2

SPOLU MAJETOK
Í' 02 + Í.14 0í 1442 1156

A. Neobežný majetok
r.03+r.04+r.09 02

A.t
Dlhodobý nehmotný majetok (0í2' 0í3'
014' 0í5' 019' 01x' 041' 051) - 1072,073'
074,075,079, 07X, 09't, 093, 095A/

03

A.!t Dlhodobý hmotný majetok
súčet (ľ. 05 až r' 08) 04

4.il.1 Pozemky a stavby (021, 031, O42A,052A)
- /08'ĺ' 092A' 094A, 095A/ 05

2.
Samostatné hnutel'né veci a súbory
hnuteľných veci (022,02x' 042^' 052A)
/082, 08XA, 092A, 094A, 095A/

06

3.
ostatný dlhodobý hmotný majetok (025,
026, O29, O2X,032,042A, 052A) - /085,
086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/

07

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

4.ilt. Dlhodobý finančný majetok
súčet (r. 10 až r. 13)

09

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

'ĺ0

2.
ostatný dlhodobý finančný majetok
(0654, 0664,0674, 069, 06XA, 043A,
0534) - /0954, 096A/

11

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

4.
ostalný dlhodobý Íinančný majetok so
zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden
rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/

13

B. obeŽný majetok
ľ. í5 + r. 16 + r.17 + J.2l 't4 1442 1156

B.I.
Zásoby (112,119' 11x' 121,122' 123,
124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) -
1191,192,193' 194' 195' 196, í9x' 39,lA/

15

8.il
Dlhodobé pohľadávky (311A' 3í2A'
3134,314A, 31sA, 316A, 31XA, 335A,
3364, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35X,A,
371A, 374A,375A' 378A' 38íA' 382A'
385A) - 39íA

16

B.lll Krátkodobé pohladávky
súčet (r. 18 aŽ r. 20) 17 114 137

8.ilt.1
Pohl'adávky z obchodného styku
(311A' 312A, 3'ĺ3A' 314A' 3'ĺ5A' 3'ĺ6A'
31XA) - /391A/

18

2.
Sociálne poistenie' daňové pohľadávky a
dotácie (336A' 341A,342A' 343A' 345A'
3464, 347 A, 34XA) - /391A/

19

3.
ostatné pohladávky
(3354, 3364, 33XA, 354A,355A, 358A,
35X4, 3714, 3744, 3754, 378A, 381A,
3824, 385A, 398A) - /391A/

20 114 137
B.!V. Finančný majetok

Í.22 + l.23 21 1328 1019
B.lV.'ĺ Peniaze a účý

(211,213,21X,
v bankách
221A,22XA, +t- 261) 22 1328 1019

2-
ostatné finančné účty
256,257,25X,259,31

(251,252,253,
4A\ - 1291 ,29Xt

23

L MF sR č. 1800812014 Strana 2 J



UZMUJvI4 3

Súvaha
UčMUJ1-01

D]Č2120188796 Éo50113097 il]llilililfiil1]ililil 
-l

Ozna-
čenie

a

STRANA PAsĺV
b

čislo
riadku

c
Bežné účtovné obdobie

3

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

4
sPoLU VLASTNÉ |MANlE 

^zÁvj\zKYÍ.25 + r.34 24 1442 1156
A. Vlastné imanie

r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 3'l + r. 32 + ľ. 33 25 1097 1156
A.t.

Základné imanie
Í.27 + Í.28 26 5000 5000

4.t.1 Základne imanie a zmeny základného
imania (411, +l- 419) alebo (+/- 49'ĺ) 27 s000 5000

2
Pohľadávky za upĺsané vlastné imanie
(/-/353) 28

4.il Kapitálové fondy
(412, 413, 417 , 418) 29

4.ilt. Fondy zo zisku
1421, 422, 423, 427 , 42X) 30

A.IV. oceňovacie rozdiely
(+/- 41s, 416) 3í

A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená
strata minulých rokov |428, l-l429| 32 -3844 -3631

A.Vt.
Výsledok hospodárenia za účtoÝné
obdobie po zdanení (+/-) r. 0í - (r. 26 +
ĺ,29 + ĺ.30 + r. 31 + ĺ' 32 + ĺ.34)

33 -2253 -213
B. Záväzky r.35 + r.36 + r.37 + r' 38 +

í' 43 + Í.4 + r.45 34 2539
B.t.

Dlhodobé záväzky okrem rezerv a
úverov (3í6A' 32ĺA' 32xA, 372A,47'lA,
47 2Á., 47 3A, 47 4A, 47 5 A, 47 6A, 47 8A,
4794, 47XA, I -t255A, 383A, 384A)

35

8.il. Dlhodobé rezervy
(45íA' 459A' 45xA) 36

8.ilt. Dlhodobé bankové úvery
(461A,46XA) 37

B.tv. Krátkodobé záväzky okrem rezery
úverov a vtýpomoci súčet (ľ. 39 až ĺ. 42)

38 2539
B.tv.1

Krátkodobé záväzky z obchodného styku
(31 6A, 321 A, 32XA, 322, 324, 325, 326,
32X, 47 5A, 47 6A, 47 8A, 479A, 47XA)

39 2036
2.

Záväzky voči zamestnancom a
zo sociálneho po|stenia
(3s1, 333, 336A, 33X, 479A)

40

3.
Daňové záväzky a dotácie (341A,342A,
343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 41 503

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

42

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

B.VI.
BeŽné bankové úvery
(221 A, 231, 232' 23x, 46íA' 46xA) M

B.Vil. Krátkodobé finančné vrýpomoci
(24',t, 249, 24X, 47 3 A, t - I 255 A) 45

L MF sR č. 180o8l2o14 Strana 3 J



UZMUJV'|4 4

Výkaz ziskov a strát
UčMUJ2-01

Dlč21201BB796 Éo50113097 ilillltlIllllil]ilil]il -l
Ozna-
čenie

a

Text

b

čĺslo
riadku

c

Bežné účtovné obdobie
,|

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

2

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu
súčet (r. 02 až r.07) 01 263367

t.
Tržby z predaja tovaru
(604, 607) 02

il.
Tržby z predfla vlastných výrobkov a
sluŽieb (601, 602' 606)

03 263367
ilr. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

(+Ĺ) (účtová skupina 61 )
o4

IV Aktivácia
(účtová skupina 62) 05

Tržby z preda1a dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641,642)

06

VI ostatné ýnosy z hospodárskej činnosti
(644, 645, 646, 648, 655, 657)

07

Náklady na hospodársku činnost' spolu
súčet (r. 09 až r.17) 08 265517 129

A. Náklady vynaloŽené na obstaranie
predaného tovaru (504, (+/. ) 505A' 507)

09

B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných
neskladovatel'ných dodávok
(501, 502, 503, (+/-) 505A)

10 5884
c. SluŽby

(Účtová skupina 51)
11 259633 129

D. osobné náklady
(účtová skupina 52)

't2

E. Dane a poplatky
(účtová skupina 53)

13

F.
odpisy a opravné poloŽky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dĺhodobému
hmotnému majetku (551 

' 
(+/-) 553)

't4

G.
Zostatková cena predaného dlhodobého
majetku a predaného materiálu (541, 542) 15

H. opravné položky k pohľadávkam
(+l- 547\ 16

ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543, 544, 545, 546,548, 549, 555, 557) 't7

Výsledok hospodárenia z hospodárskej
činnosti (+/-) (r.0ĺ - r. 08)

't8 -2150 129
Pridaná hodnota (r.02 -ĺ' 09) + (r. 03 +

r. 04 + r. 05) - (r. í0 + r. 11)
't9 -2150 129

Výnosy
súčet (r'

z Íinančnej činnosti spolu
21 aŽ r' 26) 20

vil Tržby z pred/a cenných papierov a
podielov (661) 21

vil Výnosy z dlhodobeho Íinančného majetku
(665) 22

lx. Výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666) 23

X. Výnosové úroky
(662) 24

XI Kurzové zisky
(663) 25

xil ostatné výnosy z Íinančnej činnosti
(668) 26

L MF sR č. 18o0gl2o14 Strana 4 J



UZMUJvI4_5

Výkaz ziskov a strát
UčMUJ2_01

Dlčz120188796 lČo50113097 ilililtilil1]ilľililil] -l
Ozna-
čenie

a

Text

b

číslo
Íiadku

c
Bežné účtovné obdobie

1

Bezprostredne predchádzaj úce
účtovné obdobie

2

Náklady
súčet (r.

na finančnú činnost' spolu
28 až ĺ. 33)

27 103 84
J Predané cenné papiere a podiely

(561) 28

K. Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566) 29

L. opravné položky k finančnému majetku
(+^) (565) 30

M Nákladové úroky
(562) 31

N Kurzové straty
(563) 32

o. ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)

33 103 84
Výsledok hospodárenia z finančnej
činnosti (+l-) (l. 20 - Í' 27l 34 103 -84
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie pred zdanením
(+/-) (r. í8 + ľ. 34)

35 -2253 -213
P. Daň z príjmov

(5e1,595) 36

o. Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoločnĺkom (+/_) (596) 37

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení
(+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)

38 -2253 -213

L MF sR č. 1800812014 Strana 5 J



Poznámky Úč MÚJ 3-o1 lČo DlČ

čl. l všeobecné údaje o účtovnej jednotke

Čl. l 1ĺ) , (3) Všeobecné údaje

Čl. l 1ĺ 1 oncnooné meno účtovnei iednotky:
KDH servis s.r.o.

Sídlo:
Šafárikovo námeslie 77 I4, 81 1 02, Bratĺslava

Čl. l 1s; eriemern1i počet zamestnancov: 1

čl. l 1z1 Úĺaje o konsolidovanom celku
Účtovná.iednotka nemá obsahovú náplň pre túto položku.

ktorého súčasťou ie aj účtovná jednotka:

obchod. meno a sídlo Účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou Účtovnou jednotkou:

Čl. l (2) b) Účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou

!Áno p]rule

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

!Áno p]Ni.

čl. ll lnformácie o prijatých postupoch

Účtovná jednotka účtuje V sústave podvojného Účtovníctva.

čl. ll 1ĺ1 NepretÉité pokračovanie účtovnej jednotky

Čl. ll (ĺ ) Účtovná závierka ie zostavená za splnenia predpokladu, Že úótovná jednotka bude nepretžite pokračovať vo svojej činnosti:

ý]Áno f]ľĺi"

čl. ll 1z1 Spôsob oceňovania jednottivrých položiek majetku a záväzkov

Čl. ll (2) spósob oceňovania jednotli\^ých poloŽiek majetku a záVäzkov

0 1 I a o 7 2 I 2 0 'l 8 I 7 I 6

Vytvorené v programe oMEGA - podvojné Účtovníctvo a legislatĺva bez starostĺ. o KRos a's.' W'kros.suomega Strana: I



Dlč

čl. ll 1z1 Spôsob oceňovania jednottivrých položiek majetku a závázkov (účtovanie a úbytok
zásob)

K 31 .12-2021 nemáme zásoby.

Čl. ll (2) Spôsob oceňovania jednottivých poloŽiek ma.ietku a záVäzkov (účtovanie a úbýok zásob)

Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podľa s 43 postupov Účtovania v PÚ

! spôsobom A účtovania zásob

Mspôsobom B účtovania zásob

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná iednotka oceňovala:

f|váženým aritmelickým priemerom z obslarávacích cien alebo vlaslných nákladoV

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

ĺ_l inym spôsobom:

Čl. ll 1s) Spôsob zostavenia odpisového ptánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku
Nemáme jednotlive druhy majelku'

Čĺ. ll (3) spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotliVé druhy dlhodobého majetku

Poznámky Úč MÚJ 3-01

f] otnooon1i nenmotný majetok:

! olľ'oooĺy n'otný maietok:

f] olnooooy ľrmotný majetok:

odpisový plán bol ovplyvnený ýmito skutočnoslami:

spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotliVé druhy dlhodobého nehmotného a hmotného majelku

lČo

odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z poŽiadavky zákona č. 431l2oo2 o účtovníctvé. Majetok sa odpisoval počas
predpokladanej doby pouŽívania zodpovedajúcej spolrebe budúcich ekonomických úŽiIkov z majetku. odpisove sadzby pre
účtovné a daňove odpisy dlhodobeho nehmotného majetku sa rovnajú.

odpisový plán účtovných odpisov sa zoslavil interným predpisom, V ktorom sa vychádzalo z predpokladaneho opotrebenia
zaraďovaného majetku zodpovedajúceho beŽným podmienkam jeho pouŽívania. Účtovné a daňoVé odpisy sa nerovnajú.

odpisovtý plán účtovných odpĺsov sa zoslavil interným predpisom, V ktorom sa Vychádzalo z metód pouŽívaných pri vyčíslovanĺ
daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

5 0 1 3 n 9 7 2 'l 2 0 1 I 7 9 6

Popis poloŽky ocenenie majetku a záväzkov Poznámka k oceneniu

Dlhodobý nehmotný majetok obstaráVacou cenou

Dlhodobý hmotný majetok obstarávacoU cenou

Dlhodobý Íinančný majetok obstaráVacou cenou

Zásoby obstaráVacou cenou k 31.1 2.2021 neevidujeme

Pohl'adávky menovitou hodnotou

Krátkodobý Íinančný majetok menovitou hodnotou

Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pÔŽičiek, úverov menovitouhodnotou

Derivátové operácie neevidujeme

Druh majetku Doba odpisovania Sadzba odpisov odpisová metóda

čl. ll 1ĺ1Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód
Účtovná jednotka účtuje v sústave podvojneho účtovníctva.

Čl. ll 1ĺ1 zmeny účtovných zäsad a zmeny účtovných metód

Účtovne 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 1s1 lnformácie o dotáciách a ich ocenenie v účtovníctve

Vytvorené v programe oMEGA - podvojné účtovnĺctvo a legislatíva bez starostĺ. o KRos a.s., W'kros.slďomega
Strana: 2



Poznámky Úe N4ÚJ s-oĺ

Účtovná jednotka neprijala Žiadne dotácie.

Čl. ll (5) lnformácie o dotáciách

lČo DlČ5 0 1 I 0 I 7 2 'l 2 0 1 a 8 7 o 6

Dotácia Ocenenie výška dotácie

Čl. ll 1s1 tnformácie o oprave významných chýb minutých účtovných období účtovaných v
bežnom účtovnom období
Neevidujeme V účtovnom obdobĺ Žiadne opravy uýznamných chýb minUlých účtovných obdobĺ.

Čt. ll 161 oprava !^iznamných chýb minulých účtovných obdobĺ účtovaných v beŽnom účtovnom obdobĺ

Popis Významnej chyby Vplyv na neÍozdelený zisk
minulých rokov

VplW na neuhradenú stratu
minulých rokov

cl. ll (6) lnformácie o oprave nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v
beŽnom účtovnom období
Neevidujeme V účtovnom období Žiadne opravy ne\^7znamných chýb minu|ých účtovných obdobĺ.

Čl. ll 161 oprava nernýznamných chýb minu|ých účtovných obdobĺ účtovaných v bežnom účtovnom období

Popis nevlýznamnej chyby vplyv na výsledok hospodárenia v
BO

Čl. lll lnformácie, ktoré vysvetl'ujú a dopíňajú súvahu a výkazziskov a strát

čl. lll (í) Náklady/výnosy, ktoré majú vlýnimočný rozsah alebo výskyt
Neevidu'ieme náklady/Výnosy, ktoré maiú Výnimočný rozsah alebo Výskyt.

Čt. lll 1ĺ 1 ruarlaoyĺ!^i'nosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo \^iský

čl. lll (2l al Celková suma záväzkov so zostatkovou dobou sptatnosta dthšou ako 5 rokov
Neeviduieme záVäzky so zostatkovou dobou splatnosli dlhšou ako 5 rokov.

ČL. lll (2) a) Celková suma záVäzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov

Názov položky celková hodnota

ZáVäzky so zostatkovou dobou splatnosli nad päť rokov

čl. lll (2) b) celková suma zabezpečených záväzkov
Neevidujeme zabezpečené záVäzky.

Čl. lll 1z1 r; cetxová suma zabezpečených záväzkov

opis zabezpečeného záväzku Hodnota spôsob zabezpéčenia

Spolu x

Náklady / Výnosy Hodnota Dôvod vzniku

Výnosy z predaja podniku

Výnosy z predaia óasli podniku

Náklady z predaja podniku

Náklady z pIedaja časti podniku

Škody z dÔvodu Živelných pohrôm

Vytvorené v programe oMEGA - podvojné účtovníctvo a legislalĺva bez starostí. o KRos a.s., M.kros.sUomega Strana: 3



Poznámky Úe ľ4Ú.l s-oĺ DlČ

Čl. ul (3) a) Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia
Nenadobudli sme Vlastné akcie počas účtovného obdobia.

Čl' ltt 1e1 a1 Dôvod nadobudnutia Vlastných akcií počas účtovného obdobia

cl. ll! (3) b) í. Nadobudnuté vlastné akcie/prevedené vlastné akcie počas účtovného obdobia
Nenadobudli sme ani vlastné ani prevedené akcie počas účtovného obdobia.

Čl. lll 1s1 o1 'ĺ. Nadobudnuté Vlastné akcie a prevedené Vlastné akcie počas ÚČtovného obdobia

Názov položky Počet Menovitá hodnota 7o hodnota na Zl

Nadobudnuté v|aslne akcie

Prevedené vlastné akcie

čl. lll (3) b) 2. Nadobudnuté vlastné akcie/prevedené vlastné akcie počas účtovného obdobia
Nenadobud|i sme ani nepreviedli Žiadne akcie počas účtovného obdobia.

Čl. lll (3) b) 2. Nadobudnuté vlastné akcie a prevedené vlastné akcie počas úótovného obdobia

Názov položky Počet Hodnota

Nadobudnuté vlastné akcie

Prevedené Vlastné akcie

čl. lll (3) c) Nadobudnuté vlastné akcle v držbe účtovnej jednotky k poslednému dňu účtovného
obdobia

Nenadobudli sme vlastné akcie v džbe účtovnej |ednotky.

Čl. lll (3) c) Nadobudnuté Vlastné akcie v džbe účtovnei jednotky k poslednému dňu účtovného obdobĺa

Názov poloŽky Počet Menovitá hodnota Hodnota % podiel na Zl

čl. lll (4) tnformácie o vytvorení kapitálového fondu z príspevkov
Kapitálový íond sme nevytvorili.

Čl' ĺll (4) lnformácie, či účtovná jednotka vytvorila kapiiálový fond z príspevkov podl'a s 123 ods. 2 a 217a obchodného zákonníka

čl. lll (5) a) Výška jednotlivých druhov zárukatebo iných zabezpečení poskytnutých pre čtenov
orgánov spoločnosti
Neevidujeme žiadne záruky alebo iné zabezpečenie pre členov orgánov spoločnosti.

Čl. lll (5) a) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnuých pre členov oIgánov spoločnosti

čl. lll (5) b) lnformácie o pôžičkách poskytnutých členom orgánov spoločnosti k postednému
dňu účtovného obdobia

Neposkytli sme pôŽičky členom orgánov spoločnosti.

Čl' lll (5) b) lnformácié o pôŽičkách poskytnut\ých členom orgánov spoločnosti k poslednému dňu účtovného obdobia

lČo 5 0 1 'l J 0 I 7 2 1 2 0 1 a 8 7 I 6

Druh záÍuky / iné zabezpečenie Hodnota záruky členov
štatutáľnvch orqánov

Hodnota záruky členov
dozorných oĺoánov

Hodnota záÍuky členov
iných orgánov
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Poznámky Úč MÚJ 3-o1 lČo DlČ

čl. lll (5) c) tnformácie o hlavných podmienkach, na základe ktoých boti členom orgánov
spoločnostizáruky alebo iné zabezpečenia a pôŽičky poskytnuté

Neposkytli sme pôŽičky členom orgánov spoločnosti.

Čl' llt (s) c) lnformácie o hlavných podmienkach, na základe ktoÚch boĺi členom orgánov spoločnosti poskylnuté záruky alebo iné zabezpečenia a pôŽičky

čl. lll (5) d) lnformácie o cetkovej sume použitých finančných prostriedkov atebo iného plnenla
na súkromné účely členmi orgánov spoločnosti, ktoré sa vyúčtovávajú
Neposkytli sme Žiadne Íinančné prostriedky alebo iné plnenie na súkromné účely orgánov spotočnosti'

Čl' lll 1s1 o1 celrová suma pouŽit\i'ch Íinančných prostriedkov alebo ineho plnenia na súkromné účely členmi štaturáneho, dozomého a iného orgánu účtovnej jednotky, ktoré
sa vyúčtovávajú

Názov položky Hodnota

Spolu

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

Neevidujeme finančné povinnosti, ktoré sa nevykazujú V súVahe a sÚ zároveň \^i'znamné na posúdenie Íinančnej situácie účtovnei jednotky.

Čl. lll (6) a) lníormácie o celkovej sume finančných povinností, ktoré sa nevykazu.iú V súVahe, ale sú \^ýznamné na posúdenie finančnej situácie

Názov poloŽky Hodnota

Spolu

čl. lll (6) b) 1. lnformácie o celkovej sume významných podmienených záväzkov - možná
povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udaIosti

Neevidujeme žĺadne rnýznamné podmienené záväzky.

Čl. lll (6) b) 1. lnformácie o celkovei sume Významných podmienených záväzkov, ktonimi sa rozumie moŽná povinnosť, klorá Vznikla ako dôsledok minulej udalosti

Názov položky Hodnota

Spolu

čl. lll (6) b) 2. Informácie o celkovej sume významných podmienených záväzkov - existujúca
povinnost', ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe
Neevidujeme Žiadne významné podmienené záväzky, nevykazujÚce sa v sÚvahe.

Čl. lll (6) b) lnformácie o celkovej sume vtýznamných podmienených záväzkov ktonými sa rozumie exislujúca povinnosť' ktorá Vznikla
ako dÔsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súVahe

Niázov položky Hodnota

Spolu

čl. lll (6) c) opis významných finančných povinností a rnýznamných podmlenených závázkov
Neevidujeme Významné finančné povinnosti a významné podmienené záväazky.

5 0 1 1 3 0 9 7 2 1 2 0 1 I 8 7 I 6

Druh pôžičky Hodnota pôžičky členov
štatutárnvch oroánov

Hodnota pôžičky členov
dozoľných orqánov

Hodnota pôžičky členov
iných orqánov

celková suma poskytnutých pôŽičiek

ceková suma splatených pôŽičiek

Celková suma odpustených pôŽičiek

Celková suma odpĺsaných pôŽičiek

Názov položky Hlavné podmienky
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Poznámky Úo NĺÚ.J s-oĺ

Čl' ltl 1o1 c) opis významných finančných povinností a \^ýznamných podmienených záväzkov

čl. lll (6) d) lnformácie o Gelkovej sume významných finančných povinností a významných
podmienených záväzkov voči dcérskej účt. jednotke a účt. jednotke s podstatným vplyvom
Neevidujeme Významné Íinančné povinnosti a ýznamné podmienené záväzky voči dcerskej Účtovnej jednotke a účtovnej jednolke s podstatným vplyvom.

Čl. llt (o) o) lnformácie o celkovej sume ýznamných Íinančných povinnostÍ a významných podmienených záväzkov voói dcérskej účtovnej jednotke a účtovnei jednotke s
podslatným vplyvom

Názov položky Hodnota

Spolu

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

Neevidujeme významné povĺnnosti účtovnej jednotky VyplýVajúcich z dÔchodkových programov pre zameslnancov.

Čl. lll 101 e; opis vliznamných povinností účtovnej iednotky VyplýVajúcich z dÔchodkových programov pre zamestnancov

Čl. lll (7) lnformácie o udelení rĺýlučného práva alebo osobitného práva, ktoým sa udelilo právo
poskytovat'sIužby vo verejnom záujme a iných zároveň vykonávajúcich činnostiach
Neevĺdujeme udelenie Výlučného alebo osobitného práVa na poskytovanie sluŽieb vo verejnom záujme a iných zároveň vykonávajúcich činnostiach.

ČL. lll (7) lnformácie o udelení Výlučného práva alebo osobitneho práva, ktoým sa udelilo právo poskylovať sluŽby vo Veréjnom záujme, pričom sa uvádza ajnáhrada za túto
činnosť V akejkoľVek forme:

Podnik zároveň Vykonáva aj ine činnostĺ

!Áno Bľĺi"

Miesto pre ďa!šie záznamy

Miesto pre ďalšie záznamy

lČo DlČ5 0 I J 0 o 7 2 1 2 0 I 8 8 7 I 6
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KDH
M) Prehl'ad nákIadov vynaložených za jednotlivé druhy volieb v príslušnom roku
v členení podl'a osobitného predpisu
(5 go oas. 2 písm. m) zákona č.85l2oo5 z. z.|

V danom roku Kresťanskodemokratické hnutie neviedlo volebnú kampaň a nevynaložilo
náklady za jednotlivé druhy volieb v členení podl'a osobitného predpisu'

Mi Maje
daK

V Bratislav e, 30.3.2022

Ústredie KDH |Šafórikovo nómestie 4,81102, Bratislava ITel.: +42'l 917 867 888 |www.kdh.sk



KDH
N) Správa audítora k ročnej účtovnej závierke, dodatok správy audítora o overení
súladu výročnej správy s účtovnou závierkou a správu o preverení súladu o
hospodárení strany so zákonom o politických stranách a zákonom o volebnej
kampani

( 9 go ods. 2 písm. n)zákona č.85|2oo5z.z.|

š

Mi M

reds H

V Bratislav e, 30.3.2022

Ustredie KDH |Šafórikovo nómestie 4,81102, Bratislava ITel.:+421 917 867 888 |www.kdh.sk



Ing. Marcela Novotnd, Moravsktú 1668/13 A,020 0I Púchov
Certi/ikovaný audítor - licencia UDVA č. 945
lČoi szsto'5zz, DIČ: 107I063598, Registnicia: ŠÚ SR- Kraiskó spróvav Trenčíne
novotna@uct oaudit. s k www. uctoaudit. s k

SPruÍVA o PREVERENÍ SULADa
o HosPoDÁRENÍ PDLITICKEJ sTRArw so ZÁKoNoM

č. 85/2005 Z. z. o politických stranúch a politických hnutiach

pľe štatutdrny oľgún politického hnutia
Krest' an s ko demo kr atic ké h n utie

Uskutočnila som pľeverenie súladu hospodárenia so zókonom č. 85/2005 Z. z' o politiclĺych stranách
a politiclcych hnutiach (d'alej len ,,zókon") politického hnutia Kresťanskodemolĺratické hnutie,
lČo: oosaoa46 @'atej aj ,,politickó strana") k 3 ] ' decembľu 202 ].

Zodpovednost' štatutórneho orgónu

Štarutórny orgón je zodpovedný za hospodáľenie politickej stľany v zmysle požiadaviek zókona.

Zodpovednost' audítora

Mojou zodpovednosťou je vyjadľiť zóver ovýsledkoch preverenia avydať spróvu otomto preverení.
Preverenie som vykonala v súlade s Medzinóľodným štandaľdom pre zákazlry na preverenie'
V zmysle tohto štandardu je mojou povinnosťou dospieť k zóveru, či som nezistila žiadne skutočnosti,
na zóklade ktorých by som sa domnievala, že hospodórenie politickej strany nie je v súlade so zókonom.
olĺrem toho som povinná dodržiavať pľíslušné etické požiadavlĺy.

Preverenie súladu hospodórenia so zókonom predstavuje zákazku na limitované uistenie. Vľómci
zókazlcy audítor vykonóva postupy, ktoré zahŕňajú predovšetlĺym zisťovanie informócií od manažmentu
aiých relevantných pracovníkov účtovnej jednotlcy, uplatňuje analytické postupy avyhodnocuje
získnné dôkazy.

Postupy vykonóvané v rómci preverenia majú podstatne menší ľozsah než postupy vykonóvané počas
auditu vykonóvaného v súlade s Medzinóľodnými audítorslĺymi štandardmi, a preto poslrytuje menšie
uistenie ako audit.

Zóklad pre podmienený zóver

Politická strana obstarala od svojej dcérskej obchodnej spoločnosti viaceré služby, ktoľé uhradila
aj z prostriedkov získaných ako príspevok strane zo štdtneho rozpočtu. Podľa $ 29 písm. c) zókona
politicka strana nemôže použiť pľíspevlE zo štátneho rozpočtu na podnikanie obchodnej spoločnosti,
ktorú strana založila alebo sa stala jej jediným spoločníkom. Vzhľadom na vógne ustanovenie zákona,
neexistenciu jednoznačného právneho ýkladu či stŕvisiacej judikatúry hrozí, že sa uvedený postup
politickej strany môže považovať za poľušenie $ 29 písm. c) zókona.

Podmienený zóver

Na základe môjho preveľenia, olĺrem skutočností uvedených v odseku Zóklad pre podmienený záver,
som nezistila žiadne skutočnosĺi, na zóklade hoých by som sa domnievala, že hospodárenie politickej
stľany k 3]. decembru 202] nie je v súlade

Púchov, 08. apľíla 2022

Ing. Maľcela Novotná, CA
licencia UDĺ/A č. 945
Moravskó ]668/13 A, Púchov
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KDH
o) Adresa webového sídla KDH

( s go ods. 2 písm. o) zákona č. 85|2oo5 Z. z.|

Týmto Vám oznamujeme webové sídlo KDH, na ktorom si hnutie plní zverejňovacie
povinnosti - podl'a s 22 ods. 5,6 a 7 zákona č. 85/2oo5 Z'z. o politických stranách
a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

webové sídlo KDH

https://kdh.sk/

podľa 9 22 ods. 5 zákona č.85l2oo57. z'

https: '4h.sk ryp-content 'ploads/2022 - ,-rv-2021.pdf

podľa 9 22 ods. 7 zákona č.85/2oo5 Z. z

V roku 2021 Kresťanskodemokratické hnutie neprijalo žiadnu finančnú pôžičku alebo
úver, z tohto dôvodu neoznamujeme na webovom sídle údaje o prijatých pôžičkách a
úveroch.

,,,'-Mi

seda

V Bratislav e, 30.3.2022

Ustredie KDH |Šaférikovo námestie 4,811 02, Bratislava ITel.: +421 917 867 888 |www.kdh.sk



KDH
P) Zoznam dodávatelbv, ktorí poskytti KDH tovar alebo stužbu v roku 2021.v
celkovej hodnote vyššej ako 25 000 eur vrátane DPH

Tento prehläd predkladá Kresťanskodemokratické hnutie ako súčasť Výročnej správy

za rok 2o2I - 9 30 ods.2 písm. p) zákona č. 85/2oo5 Z. z o politických stranách a politických

hnutiach v znení neskorších predpisov.

Maje
predsed H

V Bratislav e, 3O.3.2022

P.č.
Meno a priezvisko/
obchodné meno |čo Adresa tr.

pobytu/sídIa

Celková hodnota
dodaného tovaru alebo

poskytnutej služby v EUR

L. Facebook lreland Limited lE 9692928F
Grand Canal Square
4,387 39 Dublin 2

42 585,90

2 KDH servis s.r.o 50113097
Šafárikovo námestie

77 /4,87r02
Bratislava

286 600,00
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KDH 

Q) Zoznam členov výkonného orgánu politickej strany podľa zaregistrovaných

stanov - Predsedníctvo KDH 

P.č. Meno Priezvisko Funkcia Ulica PSČ Obec číslo OP 

1. Milan Majerský predseda KDH Pri prameni 16 054 01 Levoča ET 774 344 

2. Marián čaučík podpredseda KDH Gajova 21 811 09 Bratislava HJ 616 160 

3. Igor Janckulík podpredseda KDH Krušetnica 56 029 54 Krušetnica EC 436 097 

Slovanská 
4. Tomáš Merašický podpredseda KDH 296/13 958 01 Partizánske HC 100 842 

člen predsedníctva 
KDH, predseda Veľkomoravská 

5. Peter Belinský Konzília 8 010 01 Žilina HC 121 058 

člen predsedníctva 
6. Peter Berinšter KDH Smaragdová 21 040 16 Košice HC 895258 

člen predsedníctva 
KDH, koordinátor pre Pod kostolom 

7. Peter Bobula regióny 59 956 02 Urmince EB 766 048 

členka predsedníctva 
8. Martina Holečková KDH Kozárovce 248 935 22 Kozárovce HK 773 415 

člen predsedníctva Banská 
9. Milan Kabina KDH Ovocná 7 969 01 Štiavnica HE 259 555 

členka predsedníctva Jarková Nové 
10. Monika Kole já ková KDH 10025/63 940 01 Zámky SH 484 080 

člen predsedníctva Partizánska 
11. Jozef Mikuš KDH 2104/2 960 01 Zvolen EZ 099 452 

člen predsedníctva 
12. Martin Šmilňák KDH Gróner 41 085 01 Bardejov HD 719496 

člen predsedníctva Ivanka pri 
13. Marek Šmid KDH Gaštanová 20 900 28 Dunaji HF 961 680 

Tento prehľad predkladá Kresťanskodemokratické hnutie ako súčasť Výročnej správy 

za rok 2021 - § 30 ods.2 písm. q) zákona č. 85/2005 Z. z o politických stranách a politických 

hnutiach v znení neskorších predpisov. 

V Bratislave, 30.3.2022 

Ústredie KDH I Šafárikovo námestie 4, 811 02, Bratislava I Tel.: +421 917 867 888 1 www.kdh.sk 



KDH

Príloha č.1

VYHlÁsENlE

Týmto vyhlasujeme, že predložená Výročná správa za rok 2o2L za

Kresťanskodemokratické hnutie obsahuje všetky náležitosti podl'a jednotlivých ustanovení

zákona. Správu sme spracovali v súlade s účtovnou závierkou KDH za rok 2O2I a v súlade

s platnými právnymi predpismi.

Toto vyhlásenie predkladá Kresťanskodemokratické hnutie ako súčasť Výročnej správy

svojho hospodárenia za rok2o2L -zákon č. 85/2oo5 Z'z. o politických stranách a politických

hnutiach v znení neskorších predpisov.

Mil

V Bratislav e, 30.3.2022

aJ

da

Ústredie KDH |Šafórikovo námestie 4,81102, Bratislava ITel.: +42-ĺ 917 867 888 |www.kdh.sk



KDH

Príloha č.2

VYHLASENIE

Týmto vyhlasujeme, že Kresťanskodemokratické hnutie ako politická strana nevykonávala

Vo vlastnom mene žiadnu podnikatelskú člnnosť a neuzatvorila ani zmluvu o tichom

spoločenstve.

Toto vyhlásenie predkladá Kresťanskodemokratické hnutie ako súčasť Výročnej správy

svojho hospodárenia za rok2o2I - $ zo ods. 2 zákona č. 85/2oo5 Z.z' opolitických stranách

a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

Mila erský

seda

V Bratislav e, 30.3.2022

Ustredie KDH |Šafórikovo nómestie 4,81102, Bratĺslava ITel.: +421 917 867 888 |www.kdh.sk



KDH

Príloha č.3

VYHLÁsENlE

Týmto vyhlasujeme, že Kresťanskodemokratické hnutie ako politická strana v roku 2021

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 77/4,8LI 02

Bratislava, lČo: so tI3 og7, zapísanej dŕta 22.!.2016 do obchodného registra okresného

súdu Bratislava l., odd.: Sro, vložka č. Lo84g8lB a zatoženej za účelom podnikania.

Toto vyhlásenie predkladá Kresťanskodemokratické hnutie ako súčasť Výročnej správy

svojho hospodárenia za rok 2o2I - 5 20 ods. 3 zákona č. 85/2oo5 Z.z. o politických stranách

a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

Mila aj

seda

(

Ustredie KDH |Šafárikovo nômestĺe 4,81102, Bratislava ITet.:+42i 917 867 888 |www'kdh'sk



KDH
V Bratislav e, 30.3.2022

Príloha č.4

VYHlÁsENlE

Týmto vyhlasujeme, že Kresťanskodemokratické hnutie nemalo v roku 2o2t pr1my

z podielov na zisku z podnikania prostredníctvom uvedenejobchodnej spoločnosti.

Toto vyhlásenie predkladá Kresťanskodemokratické hnutie ako súčasť Výročnej

správy svojho hospodárenia za rok2O2L _ $ zo ods.4 zákona č.85/2oo5 Z.z. o politických

stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

M Maje

redseda H

V Bratislav e, 30.3.2022

Ý

UStredie KDH |Šafórikovo nómestie 4,81102, Bľatislava ITel.: +421 917 867 888 |www.kdh.sk



KDH

Príloha č.5

VYHLÁsENlE

Týmto vyhlasujeme, že Kresťanskodemokratické hnutie ako politická strana a obchodná

spoločnosť KDH servis s'r.o./ so sídlom Šafárikovo námestie 77/4,8LI02 Bratislava, lČo:

50 113 097, ktorej KDH je zakladatelbm a jediným spoločníkom, v kalendárnom roku 2021

nebola a nie je uchádzačom, alebo záujemcom (pri získavaní zákaziek) o účasť na verejnom

obstarávaní podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Toto vyhlásenie predkladá Kresťanskodemokratické hnutie ako súčasť Výročnej správy

svojho hospodárenia za rok2027 - s 20 ods.5 zákona č.85l2oo5Z.z.o politických stranách

a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

Maje

predsed H

V Bratislav e, 30.3.2022

Ustredie KDH |Šafórikovo námestie 4,81102, Bratĺslava ITel.: +42'l 917 867 888 |www.kdh.sk



KDH

P a č.6

VYHLÁsENlE

Týmto vyhlasujeme, že Kresťanskodemokratické hnutie v roku 2o2L použilo prostriedky

zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom č. 85/2oo5 z. z' o politických stranách

a politických hnutiach v zneníneskorších predpisov.

Toto vyhlásenie predkladá Kresťanskodemokratické hnutie ako súčasť Výročnej správy

svojho hospodárenia za rok 2o2L - s 29 zákona č. 85/2oo5 Z.z. o politických stranách

a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

e

lan Maj

predseda H

V Bratislav e, 30.3.2022

Ústredie KDH |Šafórĺkovo nómestie 4,81102, Bratĺslava ITet.: +421 917 867 888 |www'kdh.sk
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Volebné výdavky0'00 €

na správne záleŽitosti4624l5.00€

na Edelávanie a polilickÚ prácu52 6{t9.00 €

osobné 9ýdavkyl39 27l.00€

Výdavky celkom676 248'00 €
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lné prljmy
(ods. í pĺsm. i/)

0'00 €

na mandát
(s 28)

0.o0 €

na činnosť (s 27}3ó6 090'00 €

za ziskané hlasy vo votbách
(s 26)

0.00 €

výnosy z cP verejne
obchodovateÍných
(ods. 1 pism. g/)

0'00 €

podiely na zisku z podnikania OS
(ods.1 písm. Í/)

0'00 €

z pôžičiek a úverov
(ods.1 pĺsm. h/)

0'00 €

z úrckov z Vkladov
(ods.'' pĺsm. e/)

0.00 €

z predaja a pÍenájmu HM a NHM
(ods.ĺ pĺsm. d/)

0'00 €

dedičstvo (ods.í
pÍsm. c/)

0'00 €

dary a iné bezodplatné plnenia
(ods.í pĺsm. b/)

2 055.00 €

členské prĺspevky
22 ods. 1 pism.a0

(s38 244'00 €

Príjmy (výnosy) celkom40ó 389'00 €

zAvázky @lkom28 769.00 €

s 20 ods. 5 áno. nieNIE

aŕgE6l6 3 l2.00 €
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