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Poznámky
k účtovnejzávierke zostavenei k 3L.L2.20L7

l.
L

Názov strany a jej skratka
Sídlo:

Všeobecné údaje
Krest'anskodemokratické hnutie (KDH)
Šafárikovo námestie 7714, 8Lt 02 Bratislava
Mesto, Slovenská republika

2.

lČo:

00s86846

Dátum registrácie:

23.O2.7990

Čísloregistrácie:

NVVS/2-38217990

-

Staré

Štatutárny orgán: Alojz Hlina - predseda KDH, Hummelova 2166 /8,8LL oL
Bratislava - Staré Mesto

3. Politická činnosť
4. Priemerný prepočítanýpočet zamestnancov k3t.t2.2oL6 bol 6,L osôb
5.
6.
7.

L.
2.

3'

ak

3L.!2' 2oL7 bol2,9 osôb.
Právny dôvod na zostavenie účtovnejzávierky: riadna
Dátum schválenia účtovnejzávierky za rok 2016: účtovnázávierka bola schválená na
zasadnutí predsedníctva KDH dňa 24. apríla 2oL7
Kresťanskodemokratické hnutie založilo a stalo sa jediným spoločníkomobchodnej
spoločnosti KDH servis s.r.o., Šafárikovo námestie 77l4,8.It 02 Bratislava- Staré
Mesto (9 zo ods. 4 zákona č. 85/2005 Z'z. o politických stranách a politických
hnutiach v znení neskoršíchpredpisov). KDH servis s.r.o. bola zapísaná dňa 22.L.2oI6
do obchodného registra okresného súdu Bratislava l.
.

tt.

Účtovnézásady a metódy
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania vo
svojej činnosti.
V priebehu účtovnéhoobdobia roka 2oI7 neboli vykonané zmeny účtovnýchmetód
ani účtovnýchzásad. Účtovné metódy a všeobecná zásady boli účtovnoujednotkou
konzistentne aplikované'
Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení:
o účtovnájednotka oceňuje nakupovaný dlhodobý hmotný a nehmotný
majetok obstarávacími cenami, t.j. cenou obstarania a nákladmi súvisiacimi
s obstaraním, napr. preprava, inštalácia, montáž a pod. Súčasťouobstarávacej
ceny nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré
vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania,
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4.

nakupované zásoby sa oceňovali obstarávacími cenami, t.j. cenou obstarania
a nákladmi spojenými s ich obstaraním, napr. preprava, provízie, poistné, clo
a pod. Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťouobstarávacej ceny.
o účtovnájednotka oceňuje pohl'adávky pri ich vzniku menovitými hodnotami.
Toto ocenenie sa znižuje o pochybne a nevymožitel'ne pohl'adávky formou
opravných položiek.
o Dlhodobý finančný majetok sa pri obstaraní (prvotné ocenenie) oceňuje
obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním (poplatky,
provízie za sprostredkovanie a pod.)' Súčasťouobstarávacej ceny nie sú úroky
z úverov, kurzové rozdiely a náklady spojené s držbou podielu.
o Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovnázávierka sa dlhodobý finančný
majetok oceňuje takto:
o Podielové cenné papiere a podiely v dcérskych, spoločných a pridružených
účtovnýchjednotkách: obstarávacou cenou upravenou o prípadnézníženie
ich hodnoty oproti ich oceneniu v účtovníctve'
o účtovnájednotka oceňuje krátkodobý finančný majetok ich menovitými
hodnotami.
o účtovnájednotka oceňuje časovérozlíšeniena strane aktív menovitými
hodnotami vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej
súvislosti s účtovnýmobdobím'
o účtovnájednotka oceňuje záväzky ich menovitými hodnotami pri ich vzniku.
Ak sa pri inventarizácií zistí, že suma záväzkov je iná, ako ich výška
v účtovníctve,uvedú sa záväzky v účtovníctvea V účtovnejzávierke v tomto
ocenení.
o účtovnájednotka oceňuje rezervy menovitými hodnotami, resp. sa oceňujú
v predpokladanej výške záväzku'
o účtovnájednotka oceňuje prijate úvery menovitou hodnotou pri ich vzniku.
o účtovnájednotka prijaté pôžičkyoceňuje menovitou hodnotou pri ich vzniku.
o účtovnájednotka oceňuje časovérozlíšeniena strane pasív menovitými
hodnotami vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej
súvislosti s účtovnýmobdobím.
Spôsob zostavenia účtovnéhoodpisového plánu
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje v súlade s 523 MF sR č. MF/24342lzoo7-74,
ktorým sa stanovujú podrobnosti o postupoch účtovaniaa účtovejosnovy pre
účtovnéjednotky, ktoré nie sú založenéalebo zriadené na účelpodnikania, a to
mesačnou odpisovou sadzbou z obstarávacej ceny, počnúcmesiacom zaradenia do
používania,v závislosti od stanovenej doby životnosti a času, počas ktoreho je
majetok použitelhý pre súčasnúčinnosť.Pozemky sa neodpisujú.
odpisová skupina 1- mesačný odpis vo výške t/+8 obstarávacej ceny

odpisová skupina 2 - mesačný odpis vo výške ĺ/l2 obstarávacej ceny
odpisová skupina 6 - mesačný odpis vo výške 7/48o obstarávacej ceny
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Poistenie majetku
Účtovná jednotka má majetok - dopravné prostriedky v hodnote 40 687 ,- € poistené
formou zmluvného poistenia a formou havarijného poistenia.
Ročnépoistné predstavuje sumu Lloz,so- eur. lný majetok účtovnájednotka nemá
poistený.

opis údajov na podsúvahových účtoch
Účtovná jednotka eviduje na podsúvahových účtochdrobný hmotný investičný
majetok v hodnote do 1700,- eur.
opis údajov, ktoré vysvetlujú údaje v účtovnejzávierke
Účtovná jednotka preúčtovala krátkodobú rezervu vytvorenú v roku 201"6 vo výške
účtu323 _ Krátkodobé rezervy na účet459 - ostatné rezervy.
Účtovná jednotka eviduje na účte544 Úroky vo výške 2 4L7,7o eur z prijatých
pôžičiek.Úroky sú vyčíslenépodl'a výšky úrokovej sadzby uvedenej v zmluvách
o pôžičkách.
].0 000,- eur z

lnformácie, ktoré doplňujú a vysvetl'ujú údaje v súvahe a vo v'ýkaze
ziskov a strát
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Vzorová tabul'ka k čl. l ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovol'níkov

Bežnéúčtovnéobdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné

obdobie
Priemerný prepočĺtanýpočet zamestnancov
z toho počet vedúcich zamestnancov
Počet dobrovol'nikov vyslaných účtovnoujednotkou
Počet dobrovoľnĺkov, ktorĺ vykonávali dobrovoľnícku
činnosťpre účtovnújednotku počas účtovnéhoobdobia

2 9

6 I

1

I

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

Nehmotné

v sledky
z v vojovej

Softvér

a obdobnej

Prvotné ocenenie

-

0bstaranie
dlhodobého
nehmotného
majetku

činnosti
stav

na začiatku beŽného
čtovného obdobia

ocenitel'né práva

Ostatn dlhodob
nehmotn majetok

Poskytnuté
preddavky na
dlhodob
nehmotny majetok

Spolu

285,60

285,60

prĺrastky
Úbytky

presuny

Stav na konci beŽného
čtovného obdobia
oprávky - stav na
začiatku beŽného
učtovného obdobia

285,60

285,60

285,60

285,60

285,60

285,60

prírastky
rlbytky

Stav na konci bežného
čtovného obdobia
Opravné položky - stav
na začiatku bežného
čtovného obdobia
prĺrastky
rlbytky

Stav na konci bežného
čtovného obdobia

Zostatková hodnota

Stav na začiatku beŽného
čtovného obdobia
Stav na konci beŽného
čtovného obdobia
TabuI'ka

č.2
Samostatné
Pozemky

Umelecké
diela
a

hnutel'né

Stavby

zbierky

veci
as bory
hnutel'n ch

Dopravné
prostriedky

vecí
Prvotné ocenenie

-

1842,48

15912,03

17277

40687

Pestovatel'ské
celkytrval ch
porastov

Základné
stádo
a t'aŽné

zvieratá

Drobn
a ostatn
dlhodob
hmotn

majetok

Obstaranie
dlhodobého
hmotného
majetku

Poskytnuté
preddavky
na

dlhodob

Spolu

hmotn

maietok
75718,51

stav na začiatku
beŽného tičtovného

obdobia
3062

prĺrastky

3062

Úbytky

presuny
Stav na konci

4904,48

15912,03

17277

40687

78780,51

6936,26

15729,69

40687

63352,95

399

1237,20

7335,26

16966,89

beŽného Účtovného

obdobia

Oprávky _ stav na
začiatku beŽného
čtovnéhoobdobia
prírastky

1636,20

Úbytky

Stav na konci
beŽného t]lčtovného

obdobia

opravné poloŽky
stav na začiatku

-

beŽného t]lčtovného

40687

64989,1 5

obdobia
prĺrastky
ť'bytky

Stav na konci
beŽného t]čtovného

obdobia

Zostatková hodnota
Stav na začiatku

1842,48

8975,77

1547,31

0

12365,56

4904,48

8576,77

310,1

0

13791,36

beŽného tjčtovného

obdobia
Stav na konci

1

beŽného Účtovného

obdobĺa

Vzorovátabul'kakčl.lllods.4a5 oštrukttireaozmenách jednotliv ch poloŽiekdlhodobéhofinančnéhomajetku
Podlelové cenné
papiere a podiely
v ov!ádanej obchodnej

spoIočnosti

PodieIové cenné
paplere a podlely
v obchodnej
spoIočnosti

s podstatn m
vplyvom

Dlhové cenné
papiere drŽané do
splatnosti

P žičky

Ostatn

podnikom

dlhodob

v skupine a

finančn
majetok

ostatné p Žičky

Obstaranle
d!hodobého
finančného
majetku

Poskytnuté
preddavky na

dlhodob'

Spolu

finančn
majetok

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku beŽného
tllčtovnéhoobdobia

5000

5000

5000

5000

Prĺrastky
Ubytky

Presuny
Stav na konci beŽného t]čtovného
obdobia

0pravné poloŽky
Stav na začiatku beŽného
učtovného obdobia
Prírastky

Ubytky

Stav na konci bežnéhotjčtovného
obdobia

Zostatková hodnota
Stav na začiatku beŽného
čtovného obdobia
Stav na konci beŽného čtovného
obdobia

5000

5000

5000

5000

Vzorová tabul'ka k čl. lll ods. 4 o štrukt re dlhodobého finančného majetku

Názov

Podiel na zák|adnom

spoločnosti

imaní(v %)

KDH servis s.r.o

100

Podiel

čtovnej jednotky

na hlasovacích právach
(v %)
100

Hodnota vlastného imania ku koncu

bežného
čtovného
obdobia
5000

bezprostredne

predchádzaj ceho
čtovnéhoobdobla
5000

Účtovná hodnota ku koncu
bežnéhotičtovného

obdobia
5000

bezprostredne

predchádzaj ceho
čtovnéhoobdobia
5000

Vzorová tabul'ka k čl. lll ods. 6 o poloŽkách krátkodobého finančného majetku
Tabul'ka č. í

Krátkodob finančn majetok

Stav na začiatku beŽného tičtovného

obdobia

Prírastky

Úuytry

Stav na konci bežnéhot]čtovného
obdobia

Majetkove cenné papiere na
obchodovanie

paprere

na

Dlhové cenné papiere

so

Dlhové cenné
obchodovanie

splatnosťou do jedného roka
drŽané do splatnosti

Ostatné realizovatel'né cenné
papiere
obstarávanie krátkodobého
finančnéhomajetku

Krátkodob finančn majetok

spolu

Tabul'ka

č.2

Krátkodob finančn majetok
Majetkove cenné papiere na obchodovanie
Dlhové cenné papiere na obchodovanie

ostatné realizovatel'né cenné papiere

Krátkodob finančn majetok spolu

Zv šeniel zniŽenie hodnoty
(+/-)

Vplyv ocenenia na v sledok hospodárenia beŽného
čtovnéhoobdobia

Vplyv ocenenia na vlastné ĺmanie

Vzorová tabul'ka k čl. lll ods' 7 o
Druh zásob

v voji opravn ch poloŽiek k zásobám

Stav na začiatku bežného
čtovnéhoobdobia

Tvorba opravnej poloŽky
(zvÝšenle)

ZníŽenie opravnej
po!oŽky

Ztičtovanie opravnej

Stav na konci beŽného
tičtovnéhoobdobia

Ztičtovanie opravnej

Stav na konci beŽného
čtovnéhoobdobia

poIoŽky

Materiál

Nedokončená v roba
a polotovary vlastnej

v,roby

V

robky

Zvieratá
Tovar

Poskytnut preddavok
na zásobv
Zásoby spolu

Vzorová tabul'ka k č!. lll ods'
Druh pohI'adávok
Pohl'adávky
z obchodného stvku

ostatné pohl'adávky
Pohl'adávky voči

častníkomzdruŽenĺ
lne pohľadávky

Pohl'adávky spolu

9

o

v voji opravn ch položiek k poh!'adávkam

Stav na začiatku beŽného
čtovnéhoobdobia

Tvorba opravnej položky
(zv' šenie)

Zniženie opravnej
poloŽkv

poIožkv

Vzorová tabul'ka k čl. lll ods.

í0 o pohl'adávkach

do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
Stav na konci
bežnéhotjčtovnéhoobdobia

Pohl'adávky do lehoty splatnosti

bezprostredne predchádzaj
obdobia

2562,50

767,50

2562,50

767,50

ceho

čtovného

Pohl'adávky po lehote splatnosti

Pohlädávky spolu

Vzorová tabul'ka k čl. lll ods. 12 o zmenách vlastn ch zdľojov krytia neobeŽného majetku a obeŽného majetku
Stav na začiatku beŽného
čtovnéhoobdobla
lmanie a fondy
Základné imanie
z toho:

nadačnéimanie v nadácii
vklady zakladatelbv

prioritn majetok
Fondy tvorené podl'a

osobitného oredoisu
Fond reprodukcie
Oceriovacie rozdiely

z precenenia majetku a
zäväzkou

Oce ovacie rozdiely
z precenenia kapitálov ch
tjčastín

Fondy zo zisku

Rezervn fond
Fondy fuorené zo zisku

Prírastky

Úbytty

Presuny

(+)

(-)

(+. -)

Stav na konci bežného
čtovnéhoobdobia

ostatné fondy

Nevysporiadan v sledok
hosoodárenia minul'ch rokov
V sledok hospodárenia za

-57423,26

157769,83

157769,83

-4417,85

t]lčtovnéobdobie

Spolu

1

00346,57

15335í

'98

100346,57

57769,83

-4417,85

.157769,83

95928,72

-1

Vzorová tabul'ka k čl. lll ods. 13 o rozdelení čtovnéhozisku alebo vysporiadaní čtovnej straty
Názov položky

Účtovn zisk

Bezprostredne predchádza1
157769,83

Rozdelenie čtovnéhozisku
Prĺdel do základného imania
Prĺdel do fondu tvoreného podl'a osobitného predpisu
Prĺdel do fondu reprodukcie
Prĺdel do rezervného fondu
Prídel do fondu tvoreného zo zisku
Prĺdel do ostatn ch fondov
Uhrada straty minulych obdobĺ
Prevod do sociálneho fondu

Prevod do nevysporiadaného v sledku hospodárenia mĺnul ch rokov
lné

Účtovná strata

Vysporiadanie čtovnej straty
Zo základného imania

Z rezervného fondu
Z fondu fuoreného zo zisku
Z ostatn ch fondov

157769,83

ce

čtovnéobdobie

Z nerozdeleného zisku minulych rokov
Prevod do nevysporiadaného v sledku hospodárenia minul ch rokov
lné

Vzorová tabul'ka k čl. lll ods. 'l4 písm. a)o tvorbe a pouŽltí rezerv
Druh rezervy
Jednotlivé druhy krátkodob'ch
zákonn' ch rezerv
Jednotlivé druhy dlhodob ch

Stav na začiatku beŽného
čtovnéhoobdobia

Tvorba rezerv

Použitie reze]'\'

20347,34

7999,53

20347,34

Zrušenie alebo
zníženie rezeľv

Stav na konci beŽného
čtovnéhoobdobia
7999,53

zákonn'ch rezeru
Zákonné rezervv spo!u
Jednotlivé druhy krátkodob ch
ostatn'ch rezerv
Jednotlivé druhy dlhodob ch
ostatnÝch rezerv

I

0000

1

0000

Ostatné rezervv spolu
Rezervy spolu

20347,34

17999,53

20347,34

17999,53

Vzorová tabul'ka k čl. lll ods. 't4 písm. c)a d) o záväzkoch
Stav na konci
Druh záväzkov

beŽného tičtovnéhoobdobia

Záuäzky po lehote sp|atnosti

bezprostred ne predchádzaj ceho

čtovnéhoobdobia
867,57

Záuäzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou
splatnosti do iedného roka

12604,50

16191 ,58

Krátkodobé záväzky spolu

12604,50

í 7059'15

253,71

216,04

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do
piatich rokov vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť
rokov

Dlhodobé záväzky spolu
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu
Vzorová tabul'ka k čl. lll ods. í4 pĺsm. e) o

v

253,71

216,04

12858,21

17275,19

voji soclálneho fondu

Bežnéčtovnéobdobie

Sociálny fond

Bezprostredne predchádzaj ce

čtovnéobdobie

Stav k prvému d u tičtovnéhoobdobia

216,04

167,22

Tvorba na ťarchu nákladov

280,43

469, 06

242,76

420,24

253,71

216,04

Tvorba zo zisku

Cerpanie

Stav k poslednému

d

u tičtovnéhoobdobia

Vzorová tabul'ka k čl. Ill ods. 14 písm. f) o bankov
Druh cudzieho

zdroja

Mena

V ška roku

ch
v%

veroch,

p Žičkách a návratn

Splatnosť

ch finančn ch

Forma zabezpečenia

v

pomociach
Suma istiny na konci
bežnéhotičtovnéhoobdobia

Krátkodob'
bankovv r]ver
PÔŽička

EUR

4o/o

p.3

30.06.2018

Žiadna

1

00000

1

00000

Návratná finančná

v,pomoc

Dlhodob bankov
ver

Spolu

Suma istiny na konci
bezprostred ne predchádzaj ceho

čtovnéhoobdobia

Vzorová tabul'ka k čl. lll ods. 15 o
PoIožky v nosov budÚcich
období z d vodu

v znamn

ch poloŽkách

v

nosov budtlclch období

Stav na konci bezprostredne
ceho čtovnéhoobdobia

Prírastky

predchádzaj

Únytry

Stav na konci beŽného ričtovného
obdobia

bezodplatne nadobudnutého
dlhodobeho majetku
dlhodobého majetku obstaraného
z dotácie
dlhodobeho majetku obstaraného
z finančného daru

dotácie zo štátneho rozpočtu alebo
z prostriedkov EurÓpskej nie
dotácie z rozpočtu obce alebo z
rozpočtu vyššieho zemného celku
grantu
podielu zaplatenej dane

dlhodobeho majetku obstaraného
z podielu zaplatenej dane

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

Záväzok
Celková suma dohodnut ch platieb
do jedného ľoka vrátane
od jedného roka do piatich rokov

vrátane

viac ako päťrokov

Stav na konci bezprostredne
predchádzaj ceho čtovného
obdobia

lstina

Finančn náklad

Stav na konci bežnéhotičtovného

obdobia

Vzorová tabuI'ka k čl. lV ods. 6

o

čele a

v

ške pouŽitia podielu zaplatenej dane
PouŽitá suma z bezprostredne

Účet použitia podielu zaplatenej dane

predchádzai ceho čtovnéhoobdobla

Zostatok podielu zaplatenej dane bežnéhotičtovnéhoobdobia
Vzorová tabuI'ka k čl. lV ods. 8 o nákladoch vynaloŽen ch v

s

vlslostl s auditom čtovnejzávierky

Jednotlivé druhy nákladov za

Suma

overenie Účtovnej závierky

3600

uistbvacie audítorskésluŽby okrem overenia čtovnej závierky
st]visiace audĺtorskésluŽby

da ové poradenstvo
ostatné neaudĺtorskésluŽby

Spolu

3600

Použitá suma bežnéhoučtovného
obdobia

