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Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke
zostavenej k 31. decembru 2013
I.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1. Identifikačné údaje konsolidujúcej účtovnej jednotky:
Názov konsolidujúcej účtovnej jednotky:

Mesto Liptovský Mikuláš

Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky:

Štúrova 1989/41 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO konsolidujúcej účtovnej jednotky:

00 315 524

Dátum založenia/zriadenia konsolidujúcej účtovnej jednotky:

24.11.1990

Konsolidovaná účtovná závierka konsolidovaného celku MESTO Liptovský Mikuláš bola
zostavená v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa
17. decembra
2008 č. MF/27526/2008 – 31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch
konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek
konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v znení opatrenia č.MF/22110/2009-31
a v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11.decembra 2013
č.MF/19567/2013-31
2.

Informácie o konsolidovanom celku
Konsolidovaný celok MESTO Liptovský Mikuláš obsahuje tieto účtovné jednotky:
Názov účtovnej jednotky

Mesto Liptovský Mikuláš
MŠ Agátova,L.Mikuláš
MŠ 4.apríla L.Mikuláš
MŠ A.Stodolu L.Mikuláš
Zákl.umelecká škola L.Mikuláš
Centrum voľného času
L.Mikuláš
MŠ Čsl.Brigády L.Mikuláš
MŠ Vranovská L.Mikuláš
MŠ Ondrašová, L.Mikuláš
MŠ Palučanská, L.Mikuláš
MŠ Komenského L.Mikuláš
MŠ Kláštorná, L.Mikuláš
ZŠaMŠ Dem.ulica L.Mikuláš
ZŠ J.Kráľa, L.Mikuláš
ZŠ Okoličné,L.Mikuláš

Právna forma

Mesto
RO
RO
RO
RO
RO

Podiel
konsolidujúcej
ÚJ na ZI
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Podiel konsolidujúcej
ÚJ na hlasovacích
právach
100%
100%
100%
100%
100%
100%

RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO

100%
100%
100%
100 %
100 %
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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ZŠ M.R.M. L.Mikuláš
ZŠ A.Stodolu, L.Mikuláš
ZŠ Čsl.brigády, L.Mikuáš
Múzeum J.Kráľa, L.Mikuláš
ZSaDSS, L.Mikuláš
Dom Kultúry, L.Mikuláš
VPS, L.Mikuláš
Informačné centrum, L.Mikuláš
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RO
RO
RO
RO
RO
RO
PO
PO

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

*potrebné údaje sa uvádzajú v tabuľke č.1 – Údaje o konsolidovanom celku, v tabuľkovej časti poznámok

Mesto Liptovský Mikuláš v roku 2013 nadobudlo 20% podiel na základom imaní spoločnosti
LMT a.s.
Nižšie sú uvedené účtovné jednotky, v ktorých má konsolidujúca účtovná jednotka podiel, ale
nespĺňajú podmienky zahrnutia do konsolidovaného celku ( v súlade s § 22 zákona č.
431/2002 o účtovníctve) spolu s uvedením dôvodu nezahrnutia do konsolidovanej účtovnej
závierky:
Názov účtovnej jednotky
FIN.M.O.S. a.s.
LMT a.s..

Sídlo
Pekná cesta 19, 83105
Bratislava
Ul.1. mája
43,L.Mikuláš

Dôvod nezahrnutia do KÚZ
Účet 063 podiel mesta na ZI
spoločnosti 13,79
Účet 063 podiel mesta na ZI
spoločnosti 20%

3.

Informácie o organizačnej štruktúre a hlavných predstaviteľoch konsolidujúcej
účtovnej jednotky
Primátor mesta, ako hlavný predstaviteľ konsolidujúcej účtovnej jednotky: MUDr. Alexander
Slafkovský
Zástupca primátora mesta, predstaviteľ konsolidujúcej účtovnej jednotky: Ing. Jozef Repaský
Zástupca primátora mesta, predstaviteľ konsolidujúcej účtovnej jednotky: Ing. Milan Kružliak
Konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania činnosti
v súlade so zákonom o účtovníctve a nadväzujúcimi právnymi predpismi.
Konsolidovaný celok mal v roku 2013 priemerne 930 zamestnancov, z toho riadiacich
pracovníkov 80.
4.

Zmena konsolidovaného celku

V priebehu účtovného obdobia od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 došlo k týmto
zmenám v štruktúre konsolidovaného celku MESTA Liptovský Mikuláš (uvádzajú sa účtovné
jednotky, v ktorých materská účtovná jednotka verejnej správy v priebehu roka nadobudla
podiel, resp. došlo k zmene podielu v dcérskej, spoločnej, pridruženej UJ alebo došlo k zmene
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z titulu zriadenia, splynutia, zrušenia, zlúčenia rozpočtovej resp. príspevkovej organizácie
konsolidovaného celku ).

Názov účtovnej
jednotky

LMT a.s.

Právna
forma

Zmena v konsolidovanom
celku

Dátum zmeny
v konsolidovanom
celku

A.S

Vklad do základného
imania

1.7.2013

Podiel
konsolidujúcej ÚJ
na VI, nadobudnutý
v roku 2012 (%)

Podiel
konsolidujúcej ÚJ
na výsledku
hospodárenia
(eur)

20%

20%

5. Informácie o výsledku hospodárenie z dôvodu predaja majetku medzi účtovnými
jednotkami konsolidovaného celku MESTA Liptovský Mikuláš
V priebehu účtovného obdobia roku 2013 bola predaná literatúra medzi mestom Liptovský
Mikuláš a Informačným centom Liptovský Mikuláš, ktorá ovplyvnila medzivýsledok
o 49,80eur.
6.

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

a)

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu
obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou
obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného a hmotného majetku nie sú úroky z úverov.
Zľava z ceny, ktorú poskytol dodávateľ k majetku sa účtuje ako zníženie nákladov na predaný
alebo spotrebovaný majetok.
Hodnota obstarávaného dlhodobého hmotného majetku, ktorý sa používa, sa trvalo zníži
o oprávky, ktoré zodpovedajú výške opotrebenia majetku.
O opravných položkách sa účtuje v prípade prechodného zníženia hodnoty majetku ku dňu,
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení
alebo pri prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve. Ak cenu
nie je možné zistiť, oceňuje sa
reprodukčnou obstarávacou cenou. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným
spôsobom (napr. bezodplatne nadobudnutý majetok, delimitovaný, novo zistený majetok pri
inventarizácii) sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou, t.j. cenou, za ktorú by sa
majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na
základe predpokladanej doby jeho používania (alebo iného kritéria).
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na
základe predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia
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Dlhodobý finančný majetok

sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral
a náklady súvisiace s jeho obstaraním.
c)

Zásoby
Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za
ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s ich obstaraním.

d)

Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje
o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky prostredníctvom opravnej položky.
e)

Finančné účty

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú menovitou hodnotou.
f)

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná
na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
g) Rezervy
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa v očakávanej
výške záväzku.
h)

Záväzky

Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou a pri ich prevzatí sa oceňujú
obstarávacou cenou.
Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa
záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
i)

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná
na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
j)

Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu euro
referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu
alebo v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis, resp. v deň, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka.
k) Výnosy
Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy
a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.) bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred
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na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu. Tržby sú účtované ku dňu splnenia
dodávky alebo služby.
O výnosoch z daní a colných výnosoch sa účtuje v časovej a vecnej súvislosti s priznaním daní,
okrem výnosov z dane z príjmov právnických a fyzických osôb.
O výnosoch z poplatkov sa účtuje v časovej a vecnej súvislosti s vyrubením poplatkov.
II.

INFORMÁCIE O METÓDACH A POSTUPOCH KONSOLIDÁCIE

1.

Informácie o použitých metódach konsolidácie

Konsolidované účtovné jednotky boli zahrnuté do konsolidovanej účtovnej závierky
konsolidovaného celku MESTA Liptovský Mikuláš metódou konsolidácie uvedenou
v nasledujúcom prehľade:
Názov resp. obchodné meno
konsolidovanej účtovnej jednotky
MŠ Agátova,L.Mikuláš
MŠ 4.apríla L.Mikuláš
MŠ A.Stodolu L.Mikuláš
Zákl.umelecká škola L.Mikuláš
Centrum voľného času L.Mikuláš
MŠ Čsl.Brigády L.Mikuláš
MŠ Vranovská L.Mikuláš
MŠ Ondrašová, L. Mikuláš
MŠ Palučanská, L. Mikuláš
MŠ Komenského L .Mikuláš
MŠ Kláštorná, L. Mikuláš
ZŠaMŠ Dem.ulica L. Mikuláš
ZŠ J.Kráľa, L. Mikuláš
ZŠ Okoličné,L. Mikuláš
ZŠ M.R.M. L. Mikuláš
ZŠ A.Stodolu, L. Mikuláš
ZŠ Čsl.brigády, L. Mikuáš
Múzeum J.Kráľa, L. Mikuláš
ZSaDSS, L. Mikuláš
Dom Kultúry, L. Mikuláš
VPS, L. Mikuláš
Informačné centrum, L .Mikuláš
Bytový podnik a.s.. L Mikuláš
MHK32LM a.s., L. Mikuláš
Televízia Liptov a.s., L. Mikuláš
Lipt.vodárenská spoločnosť a.s. L.Mikuláš
LiptovNet a.s., L.Mikuláš

Metóda
úplnej
konsolidácie
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno

Metóda
podielovej
konsolidácie

Metóda
vlastného
imania

áno
áno

Metóda úplnej konsolidácie bola použitá pri dcérskych účtovných jednotkách.
Metóda podielovej konsolidácie nebola použitá, nakoľko spoločné účtovné jednotky
konsolidačný celok nemá.
Metóda vlastného imania bola použitá pri pridružených účtovných jednotkách.
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Predmetom konsolidačných úprav boli vzájomné vylučovanie transakcií, ktoré vykazovali ÚJ
v skupine vo svojich účtovných výkazoch k 31.12.2013. Okrem rozpočtových a príspevkových
organizácií boli metódou úplnej konsolidácie konsolidované aj 3 obchodné spoločnosti.
Metódou vlastného imania boli zapracované pridružené účtovné jednotky. Konsolidačné
úpravy znázorňuje priložená tabuľka.
Konsolidácia kapitálu
-Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
-Realizovateľné cenné papiere a podiely
-Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
-Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
-zákonný rezervný fond
-Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku
-Ostatné fondy
-Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
Spolu
-Konsolidácia pohľadávok a záväzkov
-Dodávatelia
-Odberatelia
- Materiál
- Pohľadávky
-Iné záväzky
Spolu
Upravený HV konsolidačnými operáciami
Kontrolný súčet
Konsolidácia nákladov a výnosov
-Spotreba materiálu
-Opravy a udržiavanie
-Náklady na reprezentáciu
-Ostatné služby
-Ostatné dane a poplatky
-Tržby z predaja materiálu
-Tvorba statných opravných položiek z finančnej činnosti
-Ostatné finančné náklady
-Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho úz.celku
-Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho úz.celku
subjektom mimo verejnej správy
-Náklady z odvodu príjmov
- Tržby z predaja služieb
-Tržby za tovar
-Výnosy z poplatkov
-Tržby z predaja materiálu
-Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
-Zúčtovanie opravných položiek z fin.činností
-Výnosy z dlhodobého finančného majetku
-Výnosy z bež.transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyš.úz.celku
-Výnosy z kapitál.transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyš.úz.celku
-Výnosy samosprávy z odvodu
-Ostatné finančné výnosy
Celkom konsolidačné úpravy
Upravený HV konsolidačnými operáciami
Kontrolný súčet
Konsolidácia medzivýsledku
-vyrovnanie pravých rozdielov
-vyrovnanie pravých rozdielov
-vyrovnanie pravých rozdielov
-vyrovnanie pravých rozdielov
-vyrovnanie pravých rozdielov
Spolu
Upravený HV konsolidačnými operáciami
Kontrolný súčet

Účet MD

Účet D
061

063
062

Suma MD
70 300,00

284 458,36
47 793,15

415
421
096
427
428

2 500,00
590 710,14
1 592 832,18
2 256 342,32

321

387 798,66
2 618 215,17

57 384,82
311

112

57 357,36
329,32

318
379

1 122,46
1 095,00
2 315 151,46
361 543,53
2 676 694,99

501
511
513
518
538
542
559
568
584
586

2 676 694,99
2 676 694,99
891,92
30 525,85
811,15
152 530,40
21 334,30
886,80
238 513,14

217 033,24
7 836 053,21
131 500,00

588
602
604
633
642
648
659
665
691
692
699
668

850 146,47
179 272,39
1 676,40
21 334,30
837,00
135 314,70
67,00
387 519,14
6 776 843,86
1 059 209,35
850 146,47
9 629 253,85
9 629 253,85

062
096
112
665
659
568

Suma D
1 898 165,00

668
559
642
427
096
062

4 517,08
9 267 710,32
361 543,53
9 629 253,85

4 517,08
238 513,14
49,80
387 519,14
67,00
217 037,41
604 623,55
604 623,55

243 080,02
361 543,53
604 623,55

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

7

Mestský hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš a.s. uzatvára výsledky hospodárenia na základe
hospodárskeho roka od 1.6. - 31.5. V konsolidácii za rok 2013 pre organizáciu Mestský
Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš a.s. bola zohľadnená riadna účtovná závierka k 31.5.2013
a bežné účtovné operácie zaúčtované od 1.6.2013 do 31.12.2013 bez uzávierkových operácií.
Takýmto spôsobom sa bude postupovať pri konsolidácii v ďalších obdobiach.
Výsledok hospodárenia organizácií v konsolidovanom celku MESTA Liptovský Mikuláš bol
ovplyvnený nasledujúcimi úpravami.
659/096 – 67,00€ mesto rozpustenie opravnej položky Televízie Liptov a s.
568/062 – 217 038,41€ mesto úprava účtu 062-podielové cenné papiere a podiely
v spoločnosti s podstatným vplyvom na 44,258% Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. –
zníženie
642/112 – 49,80€ predaj kníh medzi mestom a Informačné centrum, rozdiel medzi
obstarávacou a predajnou cenou, v meste zaúčtovaný na účet 112
096/559 – 238 513,14€ odúčtovanie opravnej položky k finančnému majetku Liptovská
vodárenská spol. a.s.
062/668 - 4 517,08€ mesto úprava účtu 062 – podielové cenné papiere a podiely
v spoločnosti s podstatným vplyvom na 40% LiptovNet a.s. – zvýšenie
665/427 – 238 513,14€ Bytový podnik a.s. vyplatil mestu dividendy
trieda 5 náklady
668
642
559
665
659
568

HV 2013

trieda 6 výnosy
4 517,08
49,80

-238 513,14
-387 519,14
-67,00
517 037,41
-21 475,73
-361 019,26
-383 019,26

-383 019,26
-383 019,26

III. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV A PASÍV SÚVAHY
1. Dlhodobý majetok
Prehľad pohybu neobežného majetku od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 je uvedený
v tabuľkovej časti konsolidovaných poznámok č.2.
V tabuľkovej časti konsolidovaných poznámok č.3 sú uvedené taktiež detailnejšie informácie
o dlhodobom finančnom majetku vykázanom v konsolidovanej účtovnej závierke k 31.
decembru 2013. Oproti roku 2012 nenastali výraznejšie zmeny v podieloch na základnom
imaní, ani v podieloch na hlasovacích právach.
Realizovateľné cenné papiere sú uvedené v tabuľke č.4 konsolidovaných poznámok.
V individuálnej uzávierke mesta L. Mikuláš, bol podiel mesta v spoločnosti LMT a.s.
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zaúčtovaný na účet 062. Vzhľadom k tomu, že mesto Liptovský Mikuláš nevlastní 21%
v spoločnosti LMT a.s., nie je v rámci konsolidačného celku považovaný za pridruženú
účtovanú jednotku a v rámci konsolidačných operácií bol preúčtovaní z účtu 062 - Podielové
cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom preúčtované na účet 063 –
Realizovateľné cenné papiere a podiely.
2. Pohľadávky
Vývoj opravnej položky k pohľadávkam je zachytený v tabuľke č.8. v tabuľkovej časti
konsolidovaných poznámok. Opravné položky boli vytvorené k daňovým a nedaňovým
pohľadávkam, kde existuje riziko že nebudú zaplatené alebo vymožené v plnej výške.
V tabuľke č.9 tabuľkovej časti poznámok sú uvedené pohľadávky podľa doby splatnosti.
Pohľadávky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2012 boli
v poznámkach podľa metodiky uvádzané v hodnote btto, k 31.12.2013 sú uvádzané
v hodnote netto, preto nie je možné porovnanie medzi rokmi.
3. Časové rozlíšenie aktív náklady budúcich období
V tabuľke č. 10 – Časové rozlíšenie na strane aktív – náklady budúcich období bolo
najčastejšie časovo rozlišované predplatné za časopisy a predplatné poistného. Oproti roku
2012 je časové rozlíšenie na strane aktív vyššie oproti roku 2013 o 8 902,45eur.
4. Vlastné imanie
Prehľad o pohyboch vlastného imania konsolidovaného celku MESTA Liptovský Mikuláš od 1.
januára 2013 do 31. decembra 2013 je uvedený tabuľke č.12 – Vlastné imanie.
5. Rezervy
Prehľad rezerv v členení na zákonné a ostatné, dlhodobé a krátkodobé konsolidovaného celku
od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 je uvedený v tabuľke č.13 konsolidovaných
poznámok. V rámci konsolidovaného celku je evidovaná dlhodobá rezerva na uzavretie
skládky odpadov. V rámci rezerv krátkodobých boli tvorené a použité rezervy na mzdy za
dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia, zostavenie a overenie účtovnej závierky, rezerva
na nevyfakturované dodávky a služby, odmeny zamestnancov a prebiehajúce súdne spory.
V porovnaní s rokom 2012 je zostatok krátkodobých rezerv vyšší o 18 205,57eur.
6. Záväzky
Prehľad záväzkov z hľadiska ich vekovej štruktúry a z hľadiska splatnosti je uvedený v tabuľke
č.15 konsolidovaných poznámok.
Záväzky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2012 boli
v poznámkach podľa metodiky uvádzané v hodnote btto, k 31.12.2013 sú uvádzané
v hodnote netto, preto nie je možné porovnanie medzi rokmi.
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7. Bankové úvery
Bližšie informácie o bankových úveroch sú uvedené v tabuľke č.16 – Bankové úvery
tabuľkovej časti konsolidovaných poznámok. Všetky evidované úvery sú investičné, kde
najvyššia doba splatnosti je 22.6.2038.
8. Časové rozlíšenie pasív
V tabuľke č. 18 – Časové rozlíšenie na strane pasív – Výnosy budúcich období bolo časovo
rozlišované nájomné a najvyššiu časť tvorilo časové rozlíšenie transferov. Oproti roku 2012
bolo vyššie časové rozlíšenie – výnosy budúcich období o 1 890 622,82€.
9.

NÁKLADY

V tabuľke č. 19 – Náklady na služby, konsolidovaných poznámok, je detailne spracované
členenie vybraných položiek nákladov na služby v konsolidačnom celku
MESTA Liptovský Mikuláš, rozdelené na hlavnú a podnikateľskú činnosť.
V tabuľke č. 20 konsolidovaných poznámok tabuľkovej časti sú spracované ostatné náklady
na prevádzkovú činnosť s využitím členenia náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody,
odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom, členské príspevky a iné.
Ostatné finančné náklady sú zachytené v tabuľke č. 21, tabuľkovej časti konsolidovaných
poznámok, v členení na hlavnú a podnikateľskú činnosť, poistenie, bankové výdavky,
a ostatné finančné náklady
10.

VÝNOSY

V tabuľke č. 22 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti, tabuľkovej časti konsolidovaných
poznámok, sú členené na hlavnú a podnikateľskú činnosť, s využitím na členenie dobropisy,
refundácie nákladov minulého účtovného obdobia, výnosy z prenájmu, plnenia poistného,
náhrady za škodu a ostatné.
IV. INÉ AKTÍVA A PASÍVA
1.

Informácia o iných aktívach a iných pasívach.

V tabuľke č. 23 tabuľkovej časti konsolidovaných poznámok je informácia o iných aktívach
a iných pasívach. Mesto L. Mikuláš zaplatilo záverečnú faktúru projektu Zvýšenie kvality
separovaného zberu odpadov v okrese Liptovský Mikuláš v sume 99 180€ z návratných
zdrojov financovania. Po ukončení záverečného zúčtovania projektu, bude mestu táto suma
uhradená z finančných prostriedkov riadiaceho orgánu projektu – MŽP SR.
V tabuľke č.24 je uvedený zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných
účtovnou jednotkou.
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SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ
ZÁVIERKA, DO DŇA JEJ ZOSTAVENIA

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši zo dňa 19.9.2013 č. 72/2013
a v zmysle čl. VIII. odst. 1), písmena b) Stanov spoločnosti BPLM bolo rozhodnuté o znížení
základného imania Spoločnosti zo sumy 1 526 924,-€ o sumu 1 501 900,-€ na sumu 25 024,-€.
Zmena základného imania je v obchodnom registri zapísaná k 07.03.2014.

