Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky obce
zostavenej k 31. decembru 2020

I.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Identifikačné údaje konsolidujúcej účtovnej jednotky
Identifikačné údaje konsolidovaných účtovných jednotiek
Obec má v zriaďovateľskej pôsobnosti jednu rozpočtovú organizáciu. V konsolidovanom celku obce je 1 Základná škola s Materskou školou,
Beňadovo 68.
Konsolidovaný celok Obce sa v roku 2020 oproti minulým účtovným obdobiam nezmenil.
Prehľad o účtovných jednotkách konsolidovaného celku je uvedený v prílohe, v tabuľkovej časti Údaje o konsolidovanom celku.
Konsolidovaná účtovná závierka konsolidovaného celku Obce k 31. decembru 2020 je zostavená ako riadna konsolidovaná účtovná závierka
podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, za účtovné obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.
Obec je súčasťou súhrnného celku verejnej správy Slovenskej republiky.
Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o zamestnancoch konsolidovaného celku
Starosta obce:
Zástupca starostu:
Hlavný kontrolór obce:

Jaroslav Pepucha
Pavol Motýľ
MVDr. Štefan Kulina

Informácia o splnení predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti účtovnej jednotky
Konsolidovaná účtovná závierka Obce bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania
a nadväzujúcimi právnymi predpismi.

činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve

Zmeny účtovných metód a účtovných zásad
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.
Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Položky
dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný
dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
dlhodobý hmotný majetok nakupovaný
dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
získaný bezodplatne
dlhodobý finančný majetok
zásoby nakupované
zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
zásoby získané bezodplatne
pohľadávky
krátkodobý finančný majetok
časové rozlíšenie na strane aktív

Spôsob oceňovania
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
reálnou hodnotou
obstarávacou cenou
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
reálnou hodnotou
menovitou hodnotou
menovitou hodnotou
náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú
menovitou hodnotou a vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným
obdobím

m) záväzky, vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov

menovitou hodnotou

n) rezervy

oceňujú sa menovitou hodnotou v očakávanej výške záväzku

o) časové rozlíšenie na strane pasív

výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa
oceňujú menovitou hodnotou a vykazujú vo výške, ktorá je
potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s
účtovným obdobím

p) deriváty pri nadobudnutí

reálnou hodnotou

II.

INFORMÁCIE O METÓDACH A POSTUPOCH KONSOLIDÁCIE

1. Informácie o použitých metódach konsolidácie
Konsolidovaná účtovná závierka Obce 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 Obce boli eliminované vzájomné
pohľadávky, záväzky, náklady a výnosy, bola vykonaná konsolidácia kapitálu.
Účtovné jednotky konsolidovaného celku obce Beňadovo boli zahrnuté do konsolidovanej účtovnej závierky metódou konsolidácie uvedenou
v nasledujúcom prehľade:
Zahrnutie konsolidovaných účtovných jednotiek do konsolidovanej účtovnej závierky
Názov resp. obchodné meno

Metóda

Metóda

Metóda

konsolidovanej účtovnej jednotky

úplnej
konsolidácie

podielovej
konsolidácie

vlastného imania

Obec Beňadovo

Áno

Základná škola s materskou školou Beňadovo

Áno

V roku 2020, rovnako ako v predchádzajúcich účtovných obdobiach, sa medzi účtovnými jednotkami konsolidovaného celku Obce neuskutočnil
nákup, resp. predaj majetku. Preto nebolo potrebné vykonať konsolidáciu medzivýsledku.
Konsolidačné úpravy
2. Konsolidačné úpravy
Konsolidácia kapitálových transferov obce
Konsolidácia bežných transferov obce
Konsolidácia odpisov majetku obce
Konsolidácia odvodu príjmov ROPO
Konsolidácia poplatok za KO
Konsolidácia faktúra za vodu
Konsolidácia faktúra za údr. ihriska

Účet MD
355
584
584
588
538
502
511

Účet D
355
691
692
699
633
602
602

Suma MD
-250 462,14
-119 969,83
-11 492,00
-13 051,47
-175,50
-62,50
-3 215,00

Suma D
-250 462,14
-119 969,83
-11 492,00
-13 051,47
-175,50
-62,50
-3 215,00

III. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH AKTÍV A PASÍV
1.

Údaje o konsolidovanom celku konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy

Názov ÚJ

IČO

Obec Beňadovo
00314391
Základná škola
42055318
s Materskou školou
2.

Obec

Podiel na
Súčasť súhrnného celku
Konsolidov
hlasovacích
aný podiel Odo dňa
Do dňa
právach %
100,00
100,00
100,00 01.01.2020 31.12.2020

Jaroslav Pepucha

RO

100,00

PaedDr. Mária Kureková

Druh
vzťahu

Podiel na
VI %

100,00

100,00 01.01.2020

31.12.2020

Štatutárny orgán

Zodpoved
Kontakt
ná osoba

Prehľad o pohybe vlastného imania
Vlastné imanie – tabuľka č. 12

Názov položky

Nevysporiadaný výsledok hosp. z min. rokov
428
3.

Opis jednotlivých položiek a opis zmien jednotlivých položiek vlastného imania,
najmä zmeny oceňovacích rozdielov,
opravy významných chýb minulých rokov
Opravy chýb z minulých období a nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých
rokov

Prehľad o pohybe rezerv

Textová časť k tabuľke č. 14: Obec tvorila ostatnú krátkodobú rezervu na overenie účtovnej závierky audítorom vo výške 1 128,00 €.
Predpokladaný rok použitia rezervy a opis významných položiek rezerv
Názov položky
Ostatné krátkodobé rezervy

2021

Predpokladaný rok použitia

Opis významných položiek
Názov položky
Ostatné krátkodobé rezervy

Opis významných položiek rezerv
Rezerva na overenie účtovnej závierky audítorom

4. Prehľad o pohybe dlhodobého majetku

a) Prehľad významných položiek DNM a DHM
Majetok,
ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo
Dlhodob. nehmotný majetok
Pozemky
Budovy, stavby
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár
Dopravné prostriedky
Obstaranie dlhodob. hmotného majetku

5.

Suma
8 028,03 €
44 923,65 €
1 601 403,54 €
17 363,35 €
15 748,03 €
396 136,63 €

Prehľad o dlhodobom finančnom majetku

Dlhové cenné papiere/realizovateľné cenné papiere v €

Názov emitenta

Oravská vodárenská spoločnosť
Liptovská vodárenská spoločnosť
Turčianska vodárenská spoločnosť
Spolu

Druh cenných
papierov

Mena

Výnos v %

01
01
01

EUR
EUR
EUR

0,53
0,068
0,037

Dátum
splatnosti

Hodnota
Hodnota k 31.12.
k 31.12.
bezprostredne
bežného
predchádzajúceho
účtovného
účtovného
obdobia
obdobia
95046,80
95046,80
13778,00
13778,00
9260,01
9260,01
118 084,81
118 084,81

6. Prehľad o vzájomných pohľadávkach a záväzkoch voči účtovným jednotkám konsolidovaného celku verejnej správy

Textová časť k tabuľke č.8: Opravné položky k pohľadávkam.
Najvýznamnejšou položkou pohľadávok sú pohľadávky z daňových a nedaňových príjmov obce. K 31.12.2020 obec eviduje opravné položky
k pohľadávkam ( OP k nedaňovým pohľadávkam v sume 2 623,25 € – KO (1 398,80 €), pohľadávky za nájom (75,00 €) , pohľadávky za služby
(1 149,45 €), OP k daňovým pohľadávkam v sume 232,23 €– pozemky (91,91 €), stavby (136,32 €), daň za psa (4,00 €). Ide o pohľadávky
neuhradené viac ako 12 mesiacov.

Opravné položky k pohľadávkam
318 Pohľadávky z nedaňových
príjmov obcí a RO
319 Pohľadávky z daňových
príjmov obcí a RO
Spolu

Zostatok OP
k 31.12.2020

Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP

2 623,25 Neuhradené pohľadávky viac ako jeden rok
232,23 Neuhradené pohľadávky viac ako jeden rok
2 855,48

Textová časť k tabuľke č.9: Pohľadávky podľa doby splatnosti
Pohľadávky v lehote splatnosti a so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vo výške 2 524,75 € a pohľadávky po lehote splatnosti vo
výške 3 670,15 € – ide o pohľadávky daňové a nedaňové (3 670,15 €) a bežný transfer združeniu od účastníka združenia – spoločný stavebný
obecný úrad (2 524,75 €).

7. Prehľad o finančných účtoch

Ako finančný majetok sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Účtami v bankách môže účtovná jednotka voľne disponovať.
Finančné účty
Finančné účty
Pokladnica
Ceniny
Bankové účty
Spolu

Hodnota k 31.12.
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia
893,02
90,93
114 579,69
115 563,64

Hodnota k 31.12. bežného
účtovného obdobia
2 072,87
23,25
213 962,78
216 058,90

8. Prehľad o časovom rozlíšení na strane aktív

Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
Opis jednotlivých významných položiek časového rozlíšenia
Náklady budúcich období spolu z toho:
Členské príspevky
Predplatné
Poistné
Licencia, systémová podpora
Ostatné
Príjmy budúcich období spolu z toho:

Zostatok k 31.12.2020
2 411,93 €
285,05 €
762,25 €
1 086,62€
232,61 €
45,40 €
0,00 €

SPOLU:

2 411,93 €

9. Prehľad o bankových úveroch

Bankové úvery v €
Druh bankového úveru podľa splatnosti
(krátkodobý, dlhodobý)
Dlhodobý bankový úver
Spolu

Charakter
bankového
úveru
Investičný

Mena

Úroková
sadzba v
%

Dátum
splatnosti

EUR

1,90

28.02.2022

Hodnota
Hodnota k 31.12.
k 31.12.
bezprostredne
bežného
predchádzajúceho
účtovného
účtovného obdobia
obdobia
8 758,37 €
17 158,37 €
8 758,37 €

17 158,37 €

Textová časť k tabuľke č.16 Prehľad o bankových úveroch a prijatých finančných výpomociach k 31.12.2020 s uvedením podrobných informácií
je uvedený v tabuľkovej časti.

10. Prehľad o časovom rozlíšení na strane pasív

Popis významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období :
Popis významnej položky časového rozlíšenia
Výdavky budúcich období spolu z toho:

Výnosy budúcich období spolu z toho:
- nájomné za hrobové miesto na r. 2021-2029
- predplatné
- výnosy bud. období kap. dotácie
- výnosy bud. období ostatné
SPOLU

Zostatok k 31.12.2020
0,00 €

1 249 614,86 €
977,00 €
668,65 €
1 214 188,16 €
33 781,05 €
1 249 614,86 €

11. Prehľad o nákladoch (Kon.VZaS) :

Textová časť tabuľky č. 19: Najvýznamnejšou položkou nákladov /účet č. 518/ sú ostatné služby vo výške 30 197,42 €. Ďalšou významnou
položkou sú náklady na štúdie a expertízy, posudky, telekomunikačné služby, školenia, nákup licencií, administratívne náklady, nájomné,
doprava.

Textová časť tabuľky č. 20: Najvýznamnejšiu položku ostatných nákladov na prevádzkovú činnosť /r. 27 KVZaS/ v roku 2020 predstavujú
členské príspevky, náklady spojené s testovaním proti pandémii COVID-19 a náklady spojené s voľbami – odmeny a príspevky, odmeny
poslancom.

12. Prehľad o výnosoch (Kon. VZaS):

Textová časť tabuľky č. 22: Najvýznamnejšou položkou ostatných výnosov z prevádzkovej činnosti /r. 90 KVZaS/ v roku 2020 boli výnosy
z prenájmu priestorov a výnosy z poistného plnenia. Viď tabuľa č. 22.

V Beňadove, 28.05.2021
Vypracovala: Zdenka Motýľová

