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Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2016

Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
Mestskej časti Bratislava-Rača
zostavenej k 31.12.2016
I.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Identifikačné údaje konsolidujúcej účtovnej jednotky:
Názov účtovnej jednotky:
Sídlo účtovnej jednotky:
IČO:
Dátum zriadenia :
Spôsob zriadenia:

Mestská časť Bratislava-Rača
Kubačova 21, 831 06 Bratislava
00304557
20.09.1990
Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR

Identifikačné údaje konsolidovaných účtovných jednotiek:
Mestská časť Bratislava-Rača (ďalej len „MČ“) má v zriaďovateľskej pôsobnosti osem rozpočtových
organizácií a jednu obchodnú spoločnosť:
Názov (obchodné meno)
Materská škola
Materská škola
Materská škola
Materská škola
Materská škola
Materská škola
Základná škola
Základná škola s materskou školou Jána Amosa
Komenského
Media Rača, spol. s r.o.

IČO
30794986
36063983
36063991
42133980
31810501
31810420
31768849
31810497

Sídlo
Barónka 17, 831 06 Bratislava
Pri Šajbách 14, 831 06 Bratislava
Gelnická 34, 831 06 Bratislava
Plickova 16, 831 06 Bratislava
Cyprichova 74, 831 54 Bratislava
Tbiliská 2, 831 06 Bratislava
Tbiliská 4, 831 06 Bratislava
Hubeného 25, 831 53 Bratislava

35895586

Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Konsolidovaný celok MČ sa v roku 2016 oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu nezmenil.
Konsolidovaná účtovná závierka konsolidovaného celku MČ k 31.12.2016 je zostavená ako riadna
konsolidovaná účtovná závierka podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov (ďalej len “zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016.
Prehľad o účtovných jednotkách konsolidovaného celku je uvedený v prílohe v tabuľkovej časti
„Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku“.
MČ je súčasťou súhrnného celku verejnej správy Slovenskej republiky.
Informácie o vedúcich predstaviteľoch a zamestnancoch konsolidovaného celku:
Starosta MČ:
Zástupca starostu MČ:
Miestny kontrolór:

Mgr. Peter Pilinský
Mgr. Rastislav Žitný
Ing. Peter Hargaš do 21.02.2016
JUDr. Jana Bezáková od 01.05.2016
V roku 2016 bol priemerný počet zamestnancov konsolidovaného celku 354,43, z toho 43 vedúcich
zamestnancov.
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Informácie o splnení predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti účtovnej jednotky:
Konsolidovaná účtovná závierka MČ bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania činnosti
v súlade so zákonom o účtovníctve a nadväzujúcimi právnymi predpismi.
Zmeny účtovných metód a účtovných zásad:
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.
Informácie o metódach oceňovania použitých pri ocenení jednotlivých položiek konsolidovanej
účtovnej závierky:
Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti. Za základ sa berú všetky riziká,
straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe ku dňu zostavenia účtovnej
závierky.
- dlhodobý hmotný a nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá
zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (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 reprodukčnou obstarávacou cenou, teda
cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje,
- dlhodobý majetok nadobudnutý prevodom správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol
v účtovníctve,
- dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou,
- nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorou je cena obstarania vrátane
nákladov súvisiacich s obstaraním ako napr. prepravné, provízia, poistné a zľavy,
- cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami, vrátane nákladov súvisiacich
s obstaraním,
- pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou,
- 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.
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.

II.

INFORMÁCIE O METÓDACH A POSTUPOCH KONSOLIDÁCIE

Konsolidovaná účtovná závierka MČ bola zostavená v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o
účtovníctve v znení neskorších predpisov 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.
V rámci konsolidácie konsolidovaného celku MČ boli eliminované vzájomné pohľadávky, záväzky,
náklady a výnosy, bola vykonaná konsolidácia kapitálu.
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Zahrnutie konsolidovaných účtovných jednotiek do konsolidovanej účtovnej závierky:
Metóda úplnej
Metóda podielovej Metóda vlastného
Názov (obchodné meno)
konsolidácie
konsolidácie
imania
Mestská časť Bratislava-Rača
áno
x
x
Materská škola, Barónka 17
áno
x
x
Materská škola, Pri Šajbách 14
áno
x
x
Materská škola, Gelnická 34
áno
x
x
Materská škola, Plickova 16
áno
x
x
Materská škola, Cyprichova 74
áno
x
x
Materská škola, Tbiliská 2
áno
x
x
Základná škola, Tbiliská 4
áno
x
x
Základná škola, Hubeného 25
áno
x
x
Media Rača, spol. s r.o.
áno
x
x
Pri dcérskych účtovných jednotkách bola použitá metóda úplnej konsolidácie.
V roku 2016, rovnako ako v predchádzajúcich účtovných obdobiach, sa medzi účtovnými jednotkami
konsolidovaného celku MČ neuskutočnil nákup, resp. predaj majetku. Preto nebolo potrebné vykonať
konsolidáciu medzivýsledku.

III.

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH AKTÍV A PASÍV

Konsolidovaná účtovná závierka MČ bola zostavená v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o
účtovníctve v znení neskorších predpisov 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.
Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok:
Prehľad pohybu dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku účtovnej jednotky od
01.01.2016 do 31.12.2016 je uvedený v prílohe v tabuľkovej časti (tabuľka č. 2).
Dlhodobý finančný majetok
Prehľad pohybu dlhodobého finančného majetku účtovnej jednotky od 01.01.2016 do 31.12.2016 je
uvedený v prílohe v tabuľkovej časti (tabuľka č. 2). Majetkové podiely účtovnej jednotky
k 31.12.2016 sú uvedené v prílohe v tabuľkovej časti (tabuľka č. 3).
Zásoby
Vývoj opravných položiek k zásobám od 01.01.2016 do 31.12.2016 je uvedený v prílohe v tabuľkovej
časti (tabuľka č. 7).
Pohľadávky
Vývoj opravných položiek k pohľadávkam od 01.01.2016 do 31.12.2016 a rozdelenie pohľadávok
podľa splatnosti k 31.12.2016 je uvedený v prílohe v tabuľkovej časti (tabuľka č. 8 a 9).
Finančný majetok
Ako finančný majetok sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Účtami v bankách môžu
účtovné jednotky konsolidovaného celku voľne disponovať.
Časové rozlíšenie aktív
Prehľad významných položiek časového rozlíšenia aktív konsolidovaného celku je uvedený v prílohe
v tabuľkovej časti (tabuľka č. 10 a 11).
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Vlastné imanie
Prehľad vlastného imania konsolidovaného celku od 01.01.2016 do 31.12.2016 je uvedený v prílohe v
tabuľkovej časti (tabuľka č. 12).
Rezervy
Prehľad pohybu rezerv tvorených účtovnými jednotkami konsolidovaného celku od 01.01.2016 do
31.12.2016 je uvedený v prílohe v tabuľkovej časti (tabuľka č. 13 a 14).
Záväzky
Prehľad záväzkov podľa splatnosti k 31.12.2016 je uvedený v tabuľkovej časti (tabuľka č. 15).
Bankové úvery a výpomoci
Prehľad bankových úverov k 31.12.2016 je uvedený v tabuľkovej časti (tabuľka č. 16).
Časové rozlíšenie pasív
Prehľad významných položiek časového rozlíšenia pasív je uvedený v prílohe v tabuľkovej časti
(tabuľka č. 17 a 18).
Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje konsolidovaná účtovná závierka, do
dňa jej zostavenia
Po 31.12.2016 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v
konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2016.
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