MESTO POPRAD, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 P o p r a d
Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2017

Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky mesta Poprad
zostavenej k 31. decembru 2017
Čl. I
VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Identifikačné údaje konsolidujúcej účtovnej jednotky
Názov konsolidujúcej účtovnej jednotky

Mesto Poprad

Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad

Dátum založenia/zriadenia KÚJ

01.07.1973

Spôsob založenia/zriadenia KÚJ

podľa zákona o obecnom zriadení

IČO

00326470

Informácie o organizačnej štruktúre a hlavných predstaviteľoch konsolidujúcej účtovnej jednotky
ku dňu, ku ktorému sa zostavuje konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy:
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko, funkcia)
Zástupca štatutárneho orgánu
Prednosta mestského úradu
Hlavný kontrolór mesta

Ing. Jozef Švagerko, primátor mesta
Mgr. Igor Wzoš, zástupca primátora mesta
Ing. Róbert Bujalka
Ing. Zita Kozlerová

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia
konsolidovaného celku verejnej správy,
- z toho počet vedúcich zamestnancov

1 448,2
110

Informácie o konsolidovanom celku
Mesto Poprad má v zriaďovateľskej pôsobnosti 13 rozpočtových organizácii (ďalej len „RO“)
a 3 príspevkové organizácie (ďalej len „PO“). V konsolidovanom celku mesta sú 4 dcérske obchodné
spoločnosti a jedna obchodná spoločnosť, ktorá je pridruženou účtovnou jednotkou.
Identifikačné údaje o všetkých účtovných jednotkách konsolidovaného celku mesta Poprad, ktoré je
súčasťou súhrnného celku verejnej správy Slovenskej republiky, sú uvedené v tabuľkovej časti v tabuľke
č. 1. Jedná sa o tieto jednotky:
Názov účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky

Podiel na VI

- Obchodné spoločnosti:
Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad

Fraňa Kráľa 2052/84, 05801 Poprad
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Mestské lesy, s.r.o. Poprad

Levočská 3312/37, 05801 Poprad

100%

TV Poprad, s.r.o.

Podtatranská 149/7, 05801 Poprad

100%

Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.

Široká 4285, 058 01 Poprad

100%

Veolia Energia Poprad, a.s.

Karpatská 3256/15, 05801 Poprad

25%

Správa mestských komunikácií Poprad

Levočská 3312/37, 05801 Poprad

100%

Redakcia POPRAD-noviny občanov

Podtatranská 149/7, 05801 Poprad

100%

Mestská informačná kancelária Poprad

Námestie svätého Egídia 43/86, 05801
Poprad

100%

Spojená škola

Letná 3453/34, 05801 Poprad

100%

Centrum sociálnych služieb v Poprade

Komenského 3454/12, 05801 Poprad

100%

Základná umelecká škola Poprad

Štefánikova 99/72, 05801 Poprad

100%

Centrum voľného času v Poprade

Ulica mládeže 2688/13, 05801 Poprad

100%

Základná škola s materskou školou

Tajovského 2764/17, 05801 Poprad

100%

Základná škola s materskou školou

Francisciho 832/21, 05801 Poprad

100%

Základná škola s materskou školou

Komenského 587/15, 05801 Poprad

100%

Základná škola s materskou školou

Dostojevského 2616/25, 05801 Poprad

100%

Základná škola s materskou školou Aurela
Viliama Scherfela
Stredisko služieb škole

Fraňa Kráľa 2086/2, 05801 Poprad

100%

Brokoffova 595/30, 05801 Poprad

100%

Základná škola s materskou školou

Vagonárska 1600/4, 05801 Poprad

100%

Základná škola s materskou školou

Koperníkova 1707/21, 05801 Poprad

100%

Základná škola s materskou školou

Jarná 3168/13, 05801 Poprad

100%

Mesto Poprad – materská konsolidujúca
účtovná jednotka

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 05842
Poprad

- Príspevkové spoločnosti:

- Rozpočtové spoločnosti:

Bližšie informácie o.i. aj o podieloch konsolidujúcej účtovnej jednotky v jednotlivých účtovných
jednotkách konsolidovaného celku je uvedený v tabuľkovej časti - tabuľka č. 1 a 3.

Názvy a sídla účtovných jednotiek, v ktorých má konsolidujúca účtovná jednotka podiely, ktoré nespĺňajú
podmienky na zahrnutie do konsolidovaného celku, t.j. podiel materskej účtovnej jednotky na hlasovacích
právach obchodnej spoločnosti je menší ako 20%:
Názov účtovnej jednotky

Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky

Brantner Poprad, s.r.o.

Nová 76, 058 01 Poprad

10%

AQUAPARK Poprad, s.r.o.

Športová 1397/1, 058 01 Poprad

15%
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Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

14,99%

Letisko Poprad - Tatry, a.s.

Na letisko 100, 058 98 Poprad

1,695%

Prehľad o týchto účtovných jednotkách je uvedený aj v tabuľkovej časti - tabuľka č. 4.

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
Metódy oceňovania jednotlivých položiek:























Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok nakupovaný 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
Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré
predstavujú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a všetky nepriame
náklady vzťahujúce sa na výrobu alebo inú činnosť
Dlhodobý majetok nadobudnutý darovaním sa oceňuje reálnou hodnotou
Dlhodobý majetok nadobudnutý prevodom správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol
v účtovníctve
Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou
Deriváty sa pri nadobudnutí oceňujú cenou obstarania a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka, reálnou hodnotou
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou
Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorou je cena obstarania vrátane nákladov
súvisiacich s obstaraním ako napr. prepravné, provízia, poistné a zľavy
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi t.j. priamymi nákladmi
vynaloženými na tvorbu zásob ako aj časťou nepriamych nákladov, ktoré sa k tvorbe zásob
vzťahujú
Pohľadávky sa oceňujú v menovitej hodnote. Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti prechodné zníženie hodnoty pohľadávok sa vyjadruje vytvorením opravnej položky.
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou
Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou
Záväzky sa pri ich prevzatí oceňujú obstarávacou cenou
Rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou. Tvoria sa na základe zásady
opatrnosti, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát
Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou
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
Náklady a príjmy budúcich období a výdavky a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške,
ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím

Konsolidujúca účtovná jednotka nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty. V prípadoch, keď
dodávatelia sú platiteľmi DPH, fakturovaná DPH je súčasťou ocenenia dlhodobého majetku, zásob,
nákladov.
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Platcami DPH sú nasledovné účtovné jednotky konsolidovaného celku:
a) príspevkové organizácie:
Redakcia POPRAD-noviny občanov, Správa mestských komunikácií Poprad z podnikateľskej činnosti,
Mestská informačná kancelária z podnikateľskej činnosti,
b) obchodné spoločnosti:
Mestské lesy, s.r.o. Poprad, TV Poprad, s.r.o., Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad, Popradská
energetická spoločnosť, s.r.o.
Pri konsolidácii sa táto skutočnosť zohľadnila pri odsúhlasovaní vzájomných zúčtovacích vzťahov.

Čl. II
INFORMÁCIE O METÓDACH A POSTUPOCH KONSOLIDÁCIE
Konsolidovaná účtovná závierka konsolidovaného celku mesta Poprad bola zostavená k 31.12.2017
v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon
o účtovníctve“) a 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 neskorších predpisov.
Konsolidované účtovné jednotky boli zahrnuté do konsolidovanej účtovnej závierky konsolidovaného
celku mesta Poprad metódou konsolidácie nasledovne:
-

pri dcérskych účtovných jednotkách (rozpočtových organizáciách, príspevkových organizáciách
a štyroch obchodných spoločnostiach so 100 %-ným podielom mesta na vlastnom imaní) sa
použila metóda úplnej konsolidácie.

-

pri pridruženej účtovnej jednotke Veolia Energia Poprad a.s. sa použila metóda konsolidácie
vlastného imania.

Postup konsolidácie:
1. Prispôsobenie individuálnych účtovných závierok
Individuálne účtovné závierky všetkých konsolidovaných účtovných jednotiek boli zostavené
k 31.12.2017 a sú zverejnené v registri účtovných závierok (www.registeruz.sk).
Účtovné jednotky, ktoré vedú účtovníctvo podľa iných postupov účtovania ako materská účtovná
jednotka (t.j. konsolidované obchodné spoločnosti mesta), prispôsobili svoje individuálne účtovné
závierky z hľadiska štruktúry, obsahu a rozsahu položiek a ocenenia za použitia prevodového mostíka
zverejneného na webovom sídle Ministerstva financií SR. Bolo zabezpečené zjednotenie vykazovania
podľa postupov účtovania pre RO, PO a obce.
2. Agregácia súvah a výkazov ziskov a strát
Po prevedení údajov na spoločný základ boli výkazy za účtovné jednotky agregované, teda bola vytvorená
súčtová súvaha a súčtový výkaz ziskov a strát.
Pri metóde úplnej konsolidácie boli prevzaté aktíva/pasíva, náklady/výnosy dcérskych účtovných
jednotiek v plnej výške do agregovanej súvahy a agregovaného výkazu ziskov a strát.
Pri metóde vlastného imania neboli aktíva/pasíva, náklady/výnosy pridruženej účtovnej jednotky prebraté
do agregovanej súvahy a agregovaného výkazu ziskov a strát vôbec.
4/9

MESTO POPRAD, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 P o p r a d
Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2017
3. Eliminácia vzájomných transakcií:
- Konsolidácia kapitálu
Pri metóde úplnej konsolidácie nebola konsolidácia kapitálu vykonaná u dcérskych účtovných jednotiek,
ktorými sú rozpočtové a príspevkové organizácie.
Konsolidácia kapitálu dcérskych účtovných jednotiek, ktorými sú obchodné spoločnosti, sa vykonala
elimináciou podielov mesta vykázaných na strane aktív ako dlhodobý finančný majetok a vlastného
imania obchodných spoločností.
Pri metóde vlastného imania sa konsolidácia kapitálu vykonala úpravou dlhodobého finančného majetku
mesta Poprad v pridruženej účtovnej jednotke Veolia Energia Poprad, a.s.. Ocenenie bolo upravené tak,
aby vyjadrovalo podiel mesta na vlastnom imaní pridruženej účtovnej jednotky, t.j. 25%.
- Konsolidácia pohľadávok a záväzkov
Pri metóde úplnej konsolidácie boli na základe podkladov materskej a dcérskych účtovných jednotiek
konsolidovaného celku mesta vylúčené vzájomné pohľadávky a záväzky medzi týmito účtovnými
jednotkami v konsolidovanom celku v plnej výške.
Pri metóde vlastného imania vylúčenie vzájomných pohľadávok a záväzkov v pridruženej účtovnej
jednotke s účtovnými jednotkami konsolidovaného celku sa nevykonalo.
- Konsolidácia nákladov a výnosov
Pri metóde úplnej konsolidácie boli na základe podkladov materskej a dcérskych účtovných jednotiek
konsolidovaného celku mesta vylúčené vzájomné náklady a výnosy medzi týmito účtovnými jednotkami
v konsolidovanom celku v plnej výške.
Pri metóde vlastného imania vylúčenie vzájomných nákladov a výnosov v pridruženej účtovnej jednotke
s účtovnými jednotkami konsolidovaného celku sa nevykonalo.
S obchodnými spoločnosťami Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad, Mestské lesy, s.r.o. Poprad,
TV Poprad, s.r.o. a Popradská energetická spoločnosť, s.r.o., eliminovala konsolidujúca účtovná jednotka
vzájomné vzťahy v plnej výške (100%).

Konsolidovaná účtovná závierka je prístupná v konsolidujúcej účtovnej jednotke, ktorá konsolidovanú
účtovnú závierku zostavuje ako aj v registri účtovných závierok (www.registeruz.sk).

Čl. III
INFORMÁCIE O ÚDAJOCH AKTÍV A PASÍV SÚVAHY
Informácie o významných položkách aktív a pasív konsolidovaného celku za bežné účtovné obdobie
a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, t. j.
- prehľad o pohybe dlhodobého majetku,
- prehľad o dlhodobom finančnom majetku,
- informácie o pohľadávkach a záväzkoch,
- prehľad o pohybe vlastného imania,
- prehľad o pohybe rezerv,
- informácie o časovom rozlíšení na strane aktív a pasív,
- informácie o bankových úveroch,
- informácie o nákladoch a výnosoch,
sú uvedené v tabuľkovej časti v tabuľkách č. 2, 8 až 18, 23 a 24 konsolidovaných poznámok.
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Dlhodobý majetok
Významnú položku na strane aktív tvorí neobežný majetok, ktorého hodnota v bežnom účtovnom období
bola 144 713 917,12 € netto a v bezprostredne predchádzajúcom období 144 431 138,40 € netto - prehľad
o pohybe neobežného majetku je uvedený v tabuľke č. 2 konsolidovaných poznámok.
STRANA AKTÍV

2017

2016

Netto

Netto

SPOLU MAJETOK /v €/:

162 535 601,48

159 625 294,26

Neobežný majetok
Obežný majetok
Časové rozlíšenie - súčet

144 713 917,12
17 685 143,28
136 541,08

144 431 138,40
15 096 039,89
98 115,97

Dlhodobý finančný majetok
Konsolidujúca účtovná jednotka eliminovala v plnej výške (t.j. 100%) vzájomné vzťahy s obchodnými
spoločnosťami, v ktorých má 100 %-né podiely na vlastnom imaní a o ktorých účtuje na účte 061 Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke. Zostatok na tomto účte v konsolidovanej
súvahe je 0,00 €.
Konsolidujúca účtovná jednotka eliminovala vzájomné vzťahy s pridruženou účtovnou jednotkou Veolia
Energia Poprad a.s. vo výške svojho podielu na jej vlastnom imaní, t.j. 25%. Zostatok na účte 062 Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom, na ktorom mesto účtuje o svojich
podieloch, je 84 742,00 €.
Účet 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely v konsolidovanej súvahe vykazuje zostatok vo výške
8 469 834,79 €, čo predstavuje podiely mesta Poprad v štyroch spoločnostiach, ktoré nespĺňajú
podmienky na zahrnutie do konsolidovaného celku
Pohľadávky
Prehľad o pohľadávkach a vývoji opravných opravnej položky je uvedený v tabuľke č. 8 a 9
konsolidovaných poznámok.
Významnú časť pohľadávok v konsolidovanej súvahe tvoria krátkodobé pohľadávky vo výške 858 298,01
€ netto. Z toho cca. 33%-ný podiel tvoria pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a rozpočtových
organizácií zriadených obcou a VÚC (účet 318), 26% predstavujú ostatné pohľadávky (účet 315) a 24%
krátkodobých pohľadávok je z odberateľských vzťahov (účet 311). Najvyšší podiel na zostatku účtov 315
a 311 v konsolidovanej súvahe má obchodná spoločnosť Popradská energetická spoločnosť, s.r.o..
V účtovnom období boli tvorené opravné položky k pohľadávkam z daňových a nedaňových príjmov,
u ktorých existuje riziko, že nebudú uhradené alebo vymožiteľné v plnej výške. Významnú časť
opravných položiek predstavujú opravné položky k pohľadávkam z nedaňových príjmov vo výške
896 286,84 €.
Vlastné imanie
Prehľad o pohybe vlastného imania konsolidovaného v období od 1.1.2017 do 31.12.2017 je uvedený
v tabuľkovej prílohe č.12 konsolidovaných poznámok.
Záväzky
Prehľad záväzkov (dlhodobých a krátkodobých) z hľadiska ich vekovej štruktúry a z hľadiska splatnosti
je uvedený v tabuľke č. 15.
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Celkovú výšku zostatku záväzkov 9 029 358,15 € v konsolidovanej súvahe výrazne ovplyvnili dlhodobé
záväzky vyplývajúce z úverov (bankové úvery, ŠFRB), krátkodobé záväzky vyplývajúce zo vzťahov
k zamestnancom a tvorba rezerv. Najvyšší nárast záväzkov o takmer 86% v porovnaní k bezprostredne
predchádzajúcemu účtovnému obdobiu predstavujú záväzky vyplývajúce z dodávateľských vzťahov.
Tento nárast na účte 321 – Dodávatelia súvisí najmä so záväzkami spoločnosti Popradská energetická
spoločnosť, s.r.o., ktorá vstúpila do konsolidačného celku v roku 2016 a k 31.12.2016 nevykazovala na
účte 321 žiaden zostatok.
Rezervy
Výšku rezerv významne ovplyvnila tvorba rezervy na súdne spory, kde krátkodobé rezervy
na prebiehajúce a hroziace súdne spory predstavujú čiastku 259 206,48 € a dlhodobé 957 094,44 €.
Prehľad o pohybe rezerv je uvedený v tabuľke č. 14 konsolidovaných poznámok.
Rezervy ostatné /v €/

2017

Spolu rezervy ostatné krátkodobé
- z toho: Prebiehajúce a hroziace súdne spory
Spolu rezervy ostatné dlhodobé
- z toho: Prebiehajúce a hroziace súdne spory

372 941,94
259 206,48
957 094,44
957 094,44

2016
408 996,36
339 206,48
957 094,44
957 094,44

Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci
Bližšie informácie o bankových úveroch vykázaných k 31.12.2017 sú uvedené v tabuľke č. 16
konsolidovaných poznámok.
V súvahe konsolidovaného celku mesta Poprad je na účte bankové úvery zostatok k 31.12.2017
v celkovej výške 1 796 159,33 €. Jedná sa o úvery od Všeobecnej úverovej banky, a.s., t.j. o investičný
úver mesta Poprad so splatnosťou 25.12.2020, o kontokorentný úver spoločnosti Mestské lesy, s.r.o.
Poprad so splatnosťou 22.1.02018 a o investičný úver spoločnosti Popradská energetická spoločnosť,
s.r.o., od Československej obchodnej banky, a.s., so splatnosťou 20.12.2023. Tento úver spoločnosti
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o., je zabezpečený záložným právom k financovaným hnuteľným
veciam a blankozmenkou. V januári 2017 splatilo mesto Poprad zostatok investičného úveru
od spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s.
V priebehu roka 2017 účtovné jednotky konsolidovaného celku mesta Poprad neprijali návratnú finančnú
výpomoc.
Časové rozlíšenie na strane aktív a pasív
V tabuľke č. 10 a 11 konsolidovaných poznámok je uvedený prehľad položiek časového rozlíšenia aktív.
Časové rozlíšenie na strane pasív je uvedené v tabuľke č. 17 a 18. Významnú položku výnosov budúcich
období predstavujú transfery v celkovej výške 14 070 387,73 €. Najväčší podiel tvoria transfery zo
štátneho rozpočtu:
Časové rozlíšenie – strana pasív v /€/

2017

Výnosy budúcich období (384)
- z toho: Transfery

14 876 506,47
14 070 387,73

,
7/9

2016
14 263 359,19
13 534 648,48
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Iné aktíva a pasíva
Údaje o iných aktívach a iných pasívach sa nachádzajú v tabuľke č. 23.
Významným záväzkom konsolidovaného celku sú záväzky z poskytnutých záruk vo výške
1 298 955,25 €, čo predstavuje zabezpečenie záväzkov dcérskej obchodnej spoločnosti Popradská
energetická spoločnosť, s.r.o., voči banke (investičný úver) a voči spoločnosti Slovenský plynárenský
priemysel, a.s. (záložné právo).
Iným významným záväzkom tejto obchodnej spoločnosti je záväzok vyplývajúci z nájomnej zmluvy
s mestom Poprad o nájme hnuteľného majetku vo výške 2 159 853,50 €.
Čl. IV
INFORMÁCIE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH
Informácie o významných položkách nákladov konsolidovaného celku za bežné účtovné obdobie
a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:
Náklady v /€/:

2017

501 - Spotreba materiálu
502 - Spotreba energie
511 - Opravy a udržiavanie
518 - Ostatné služby
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne poistenie
527 - Zákonné sociálne náklady
541 – Zostatková cena predan.dlhodob.nehmot.majetku a
dlhodobého hmotného majetku
551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu
vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy

2016

2 845 743,01
6 156 033,99
2 898 351,19
4 905 780,40
15 577,581,33
5 453 477,34
672 658,88
440 490,57

2 635 140,61
2 364 266,08
1 926 219,81
4 444 060,17
13 820 080,36
4 810 464,96
630 365,99
572 671,87

3 655 681,81

3 648 031,84

1 501 381,64

1 317 614,93

Ďaľšie informácie o nákladoch konsolidovaného celku sú uvedené v tabuľkovej časti v tabuľkách č. 19
až 21.

Informácie o významných položkách výnosov konsolidovaného celku za bežné účtovné obdobie
a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:
Výnosy v /€/:
2017
2016
601 - Tržby za vlastné výrobky
602 - Tržby z predaja služieb
632 - Daňové výnosy samosprávy
633 - Výnosy z poplatkov
641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného
majetku
648 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho
rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
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6 310 156,78
2 309 663,53
22 337 833,34
2 201 871,17
704 377,70

177 606,52
1 575 235,35
21 014 108,90
2 292 004,42
1 783 965,54

3 442 966,70
9 095 783,46

9 776 185,29
8 549 764,06
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Detailné informácie o výnosoch z prevádzkovej činnosti konsolidovaného celku sú uvedené v tabuľkovej
časti v tabuľke č. 22.

Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti v členení na:
Náklady na služby v /€/:

2017

2016

Náklady na overenie účtovnej závierky
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej
závierky
Náklady na súvisiace audítorské služby
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou
spoločnosťou
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo
audítorskou spoločnosťou
Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti - spolu:

12 012,00
0,00

8 400,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

12 012,00

8 400,00

SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA
KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA JEJ ZOSTAVENIA

ZOSTAVUJE

V konsolidujúcej účtovnej jednotke nastali v období od 31.12.2017 do dňa zostavenia konsolidovanej
účtovnej závierky nasledovné skutočnosti:
- zmena prednostu mestského úradu: od 1.3.2018 Ing. Angela Františková
- menovanie 2. viceprimátora mesta Poprad: od 20.4.2018 Ing. Anton Andráš
- zmena riaditeľa Základnej školy s materskou školou, ul. Koperníková, Poprad: od 6.2.2018 Mgr.
Barbora Cehulová
Konsolidácia súhrnného celku k 31.12.2017 bola spracovaná v programe CG ISS – Informačný systém
samosprávy spoločnosti CORA GEO, s.r.o. V programe sa spracovali agregované výkazy (agregovaná
súvaha, agregovaný výkaz ziskov a strát), účtovali eliminačné operácie a opravné zápisy. V systéme sa
spracovali aj konsolidované poznámky.
Výstupmi boli konsolidované výkazy a konsolidované poznámky, ktoré po kontrole a podpísaní
štatutárnym orgánom boli exportované do systému RISSAM.výkazy v stanovenom termíne, t.j. do 20. 06.
2018.
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