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1.

Úvod

V rámci štátneho účtovníctva a výkazníctva sa prvýkrát zostavovala konsolidovaná účtovná
závierka za Mesto Veľký Meder za rok 2009.
Zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky (KÚZ) verejnej správy, je upravené nasledovnou
legislatívou:
‐ Zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (§ 22 ods. 1), ktorý
určuje, kto zostavuje konsolidovanú závierku a podľa ktorého zostavuje túto závierku i mesto
Veľký Meder,
Opatrením Ministerstva financií SR zo 17.12.2008 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 (Fin. spravodaj 1/2009, 15/2009)
základným rámcom pre vyššie uvedené normy sú Medzinárodné účtovné štandardy (IPSAS).
Mesto Veľký Meder, ako súčasť verejnej správy zostavuje KÚZ v I. stupni.
V II. stupni zostavuje konsolidáciu ústrednej správy Ministerstvo financií SR. Na konečnej úrovni, po
prvýkrát za rok 2010 sa zostaví konsolidácia na úrovni štátu, pričom do konsolidovanej účtovnej
závierky budú postupne zapojené všetky subjekty verejnej správy. Mesto zostavuje KÚZ do 6
mesiacov od skončenia účtovného obdobia ako materská účtovná jednotka (konsolidujúca jednotka)
a je zodpovedné za pripravenosť, koordináciu a súčinnosť svojich dcérskych účtovných jednotiek.
V súlade s postupmi konsolidácie preto mesto ako koordinátor začalo voči dcérskym účtovným
jednotkám úkony spojené s prípravou na odsúhlasenie počiatočných stavov konsolidovaných údajov a
na prípravu individuálnych účtovných závierok dcérskych účtovných jednotiek už v priebehu roka
2010, s cieľom dosiahnuť správnosť KÚZ. Písomne – listom z 9.5.2011 bolo zaslané oznámenie
dcérskym účtovným jednotkám (DÚJ) a ostatným účtovným jednotkám (ÚJ) zainteresovaným do KÚZ
o tom, že sú súčasťou konsolidovaného celku s povinnosťou poskytnúť materskej ÚJ zákonom
stanovenú súčinnosť (§ 22 ods. 13 Zákona o účtovníctve).
V obchodných organizáciách zodpovedajú za splnenie tejto povinnosti členovia orgánov spoločnosti.
Výsledky konsolidácie sú spracované formou predpísaných výkazov, tabuliek a komentárov z
posledných individuálnych závierok dcérskych spoločností, za technickej podpory informačného
systému. Konsolidovanú účtovnú závierku overuje audítor v termíne do 31.12. nasledujúceho roka. O
konsolidovanej účtovnej závierke sa zostavuje Konsolidovaná výročná správa, ktorá sa zverejňuje
obvyklým spôsobom.
2.

Vymedzenie konsolidovaného celku

Do konsolidovaného celku patria predovšetkým rozpočtové a príspevkové organizácie a
organizácie – právnické osoby založené mestom, ktoré majú charakter dcérskych účtovných jednotiek.
Jedná sa o nasledovné účtovné jednotky:
Organizácie priamo riadené Mestom Veľký Meder
Názov

Sídlo

IČO

Právna
forma

Výška účasti
mesta na majetku

36081060

RO

100%

36081035

RO

100%

Rozpočtové organizácie
Základná škola Jána
Amosa Komenského
Základná škola Bélu
Bartóka s

Veľký Meder, Nám. Bélu
Bartóka 497/20
Veľký Meder, Bratislavská
622/38
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vyučovacím
jazykom maďarským
Príspevkové organizácie
Mestské kultúrne
stredisko

Veľký Meder, Komárňanská
18/203

Spoločnosti s ručením obmedzeným
Veľký Meder, Promenádna
TERMÁL s.r.o.
ul. 3221/20
Mestský podnik
Veľký Meder, M. Corvina
bytového
1232/20
hospodárstva, s.r.o.
MŠK Veľký Meder, Veľký Meder, Štadiónová
s.r.o.
2130

3.

59030

PO

100%

34099336

s.r.o.

100%

34112502

s.r.o.

100%

44876009

s.r.o.

100%

Základné údaje

Názov:

Mesto Veľký Meder

Sídlo:

právnická osoba zriadená Zákonom č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov
93201 Veľký Meder, Komárňanská 9/207

IČO:

00305332

DIČ:

2021002082

Hlavná činnosť:

územná samospráva:

Právna forma:

starostlivosť o všestranný rozvoj mesta a o potreby obyvateľov mesta
usmerňovanie ekonomickej činnosti na území mesta
zabezpečuje výstavbu a údržbu miestnych komunikácií
zabezpečuje verejnoprospešné služby – nakladanie s komunálnym odpadom,
udržiavanie čistoty v meste a pod.
chráni životné prostredie na území mesta
schvaľuje a obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu mesta
zriaďuje, zakladá, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové
a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia
zabezpečuje verejný poriadok na území mesta
zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok na území mesta
plní úlohy na úseku sociálnej pomoci
vykonáva osvedčovanie listín a odpisov na listinách
vedie obecnú kroniku
a plní iné úlohy stanovené osobitnými právnymi normami
Počet obyvateľov mesta k 31.12.2010:

8805
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Budova primátorského úradu
Názov: Základná škola Jána Amosa Komenského
Štatutárny orgán: Mgr. Mária Estergájošová
Predmet činnosti: poskytuje základné vzdelanie a pripravuje žiakov na ďalšie štúdium a prax
Celková hodnota majetku k 31.12.2010:
Vlastné imanie k 31.12.2010:
Výsledok hospodárenia za rok 2010:

312 385,00 Eur
674,00 Eur
6 511,00 Eur

Názov: Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským
Štatutárny orgán: Mgr. Alžbeta Seböová
Predmet činnosti: poskytuje základné vzdelanie a pripravuje žiakov na ďalšie štúdium a prax
Celková hodnota majetku k 31.12.2010:
Vlastné imanie k 31.12.2010:
Výsledok hospodárenia za rok 2010:

1 402 412,00 Eur
-624,00 Eur
4 131,00 Eur

Názov: Mestské kultúrne stredisko
Štatutárny orgán: Ladislav Gútay
Predmet činnosti: zebezpečuje činnosť domu kultúry, kina, mestskej knižnice a vlastivedného
domu
Celková hodnota majetku k 31.12.2010:
Vlastné imanie k 31.12.2010:
Výsledok hospodárenia za rok 2010:

130 634,00 Eur
-1 125,00 Eur
-2 211,00 Eur

Názov: TERMÁL s.r.o.
Štatutárny orgán: Ing. Tibor Križan
Predmet činnosti: prevádzkovanie termálneho kúpaliska, poskytovanie služieb v oblasti cestovného
ruchu
Celková hodnota majetku k 31.12.2010:

12 550 939 Eur
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Vlastné imanie k 31.12.2010:
Výsledok hospodárenia za rok 2010:

3 521 759 Eur
422 977 Eur

Názov: Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.
Štatutárny orgán: Ing. Robert Michnya
Ing. Štefan Csémi
Predmet činnosti: údržba a oprava bytového fondu
Celková hodnota majetku k 31.12.2010:
Vlastné imanie k 31.12.2010:
Výsledok hospodárenia za rok 2010:

2 183 938 Eur
607 178 Eur
2 505 Eur

Názov: MŠK Veľký Meder, s.r.o.
Štatutárny orgán: Daniel Csepi
Predmet činnosti:
Prevádzkovanie športových zariadení
Celková hodnota majetku k 31.12.2010:
Vlastné imanie k 31.12.2010:
Výsledok hospodárenia za rok 2010:
4.

927 Eur
- 18 857 Eur
- 27 285 Eur

Použité metódy konsolidácie

Mesto Veľký Meder u účtovných jednotiek, u ktorých má rozhodujúci vplyv (rozpočtové (RO),
príspevkové (PO) organizácie a obchodné spoločnosti použilo metódu úplnej konsolidácie. Všetky
rozpočtové a príspevkové organizácie sú považované za dcérske ÚJ a neurčuje sa u nich podiel na
hlasovacích právach ani podiel na základnom imaní a vlastnom imaní.
V rámci úplnej konsolidácie mesto Veľký Meder urobilo nasledujúce kroky:
a. Prispôsobenie účtovných výkazov ÚJ vstupujúcich do konsolidácie (obchodné organizácie)
b. Vytvorenie súčtovej súvahy a súčtového výkazu ziskov a strát – agregácia údajov
c. Eliminácia vzájomných transakcií (pohľadávok, záväzkov, nákladov, výnosov, kapitálu,
medzivýsledku)
po identifikovaní vzájomných transakcií medzi ÚJ konsolidovaného celku sa tieto transakcie
eliminujú, teda vylúčia z agregovaných údajov.
5.

Postup pri konsolidácii

Podkladom k spracovaniu konsolidovaných údajov bol vyplnený konsolidačný balík
konsolidovaných jednotiek mesta ( povinnosť vyplňovania konsolidačného balíka vyplýva z legislatívy
až od roku 2010, na základe ktorého bude Ministerstvo financií (MF) zostavovať ÚZ za štát, údaje sa
vyplňujú s presnosťou na 2 desatinné miesta, obsah konsolidačného balíka stanovilo MF). Pre presnosť
a nadväznosť údajov v roku 2010 mesto si pre vlastné porovnanie vypracovalo konsolidačný balík už
aj v roku 2009. Od roku 2010 mesto je súčasťou vyššieho konsolidovaného celku ‐ štátu a zostavuje
pre MF konsolidačný balík za mesto, v ktorom sú sledované všetky vzťahy za oblasť verejnej správy
– t.j. aj medzi obcami, mestami a ich rozpočtovými a príspevkovými organizáciami.
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Prvá konsolidácia sa uskutočňuje s údajmi v momente obstarania dlhodobého finančného
majetku v dcérskej účtovnej jednotke, v prípade kúpy podielov sa hodnota majetku a záväzkov
dcérskej účtovnej jednotky oceňuje reálnou hodnotou. Konsolidácia účtovnej závierky sa skladala zo 4
krokov:
Konsolidácia kapitálu
Konsolidácia pohľadávok a záväzkov
Konsolidácia medzivýsledku
Konsolidácia nákladov a výnosov
Výsledky konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky

6.

V roku 2010 celkový konsolidovaný majetok mesta Veľký Meder predstavuje čiastku
32 351 121 Eur.
Konsolidovaná účtovná závierka sa skladá z nasledovných výkazov:
Konsolidovaná súvaha
Konsolidovaný výkaz ziskov a strát
Poznámky
Konsolidované aktíva mesta Veľký Meder

6.1.

Aktíva v Eur
Názov
Neobežný majetok spolu

k 31.12.2010

k 31.12.2009

30 268 489

27 601 621

27 317 813

23 789 397

82 330

35 954

2 868 346

3 776 270

2 067 246

2 643 458

Zásoby

23 480

18 952

Zúčtovacie vzťahy

24 342

24 082

778 619

639 798

1 236 875

1 958 616

3 930

2 010

15 386

19 799

32 351 121

30 264 878

z toho:
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý fin majetok
Obežný majetok spolu
z toho:

Pohľadávky
Finančný majetok
Návratná finančná výpomoc
Časové rozlíšenie
SPOLU

Zdroj: Konsolidovaná súvaha Mesta Veľký Meder
Hodnota majetku mesta vzrástla o 2 086 243 Eur v roku 2010 oproti roku 2009 čo je nárast o 6,8 %.
Najväčší podiel na majetku mesta tvorí hmotný majetok, ktorý predstavuje až 93,56 % z celkového
konsolidovaného celku.
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Vývoj konsolidovaných pasív mesta Veľký Meder

6.2.

Pasíva v Eur
Názov

k 31.12.2010

Vlastné zdroje krytia majetku

k 31.12.2009

22 163 062

22 077 362

Oceňovacie rozdiely

615 015

284 914

Fondy účtovnej jednotky

817 023

1 450 166

20 731 024

20 342 282

9 363 660

7 081 423

116 903

101 438

83 777

59 326

Dlhodobé záväzky

2 111 040

1 811 864

Krátkodobé záväzky

1 776 045

1 427 941

Bankové úvery a ost.výp.

5 275 895

3 680 854

824 399

1 106 093

32 351 121

30 264 878

z toho:

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho
Rezervy
Zúčtovanie medzi
subjektami verejnej správy

Časové rozlíšenie
SPOLU
Zdroj: Konsolidovaná súvaha Mesta Veľký Meder

Za rok 2010 vykazuje mesto Veľký Meder zisk vo výške 20, 7 mil Eur čo je zlepšenie oproti roku
2009 o 388 tis Eur .
Okrem konsolidácie majetku a záväzkov mesto v roku 2010 konsolidovalo tiež náklady a výnosy.
Prehľad o konsolidovaných nákladoch a výnosoch uvádzame v nasledujúcich tabuľkách.
6.3.

Členenie nákladov a výnosov v rámci konsolidovaného celku

Nasledovná tabuľka zobrazuje druhové členenie nákladov a výnosov za obdobie 1.1.2010 až
31.12.2010 po eliminácii vzájomných nákladov a výnosov v rámci konsolidovaného celku.
Náklady za rok 2010
Spotrebované nákupy
Služby
Osobné náklady
Dane a poplatky
Odpisy dlhodobého majetku
Finančné náklady
Ostatné prevádzkové a finančné náklady
Náklady na transfery
Náklady spolu

Hlavná
činnosť
610 600
781 200
2 641 019
12 855
758 343
80 887
110 958
43 054
5 038 916
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Podnikateľská
Spolu v eur
činnosť
1 121 548
399 648
889 364
26 123
544 943
209 798
11 895
1 238
3 204 557

1 732 148
1 180 848
3 530 383
38 978
1 303 286
290 685
122 853
44 292
8 243 473

Spolu v %
21,0%
14,3%
42,8%
0,5%
15,8%
3,5%
1,5%
0,5%
100

Spotrebované nákupy
1,5%
3,5%
15,8%

0,5%

Služby
21,0%

Osobné náklady

0,5%
14,3%
42,8%

Dane a poplatky
Odpisy dlhodobého
majetku
Finančné náklady
Ostatné prevádzkové a
finančné náklady

Výnosy za rok 2010
Tržby za vlastné výkony a tovar
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
Daňové výnosy a výnosy z poplatkov
Finančné výnosy
Ostatné prevádzkové výnosy
Rezervy
Mimoriadne výnosy
Výnosy z transferov
Výnosy spolu

Hlavná
Podnikateľská
Spolu v eur
činnosť
činnosť
161 044
3 672 653
3 833 697
0
17 669
17 669
2 426 412
0
2 426 412
2 813
1 405
4 218
1 116 352
28 739
1 145 091
93 142
0
93 142
0
0
0
1 276 963
0
1 276 963
5 076 726
3 720 466
8 797 192
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Spolu v %
43,6%
0,2%
27,6%
0,0%
13,0%
1,1%
0,0%
14,5%
100

Tržby za vlastné výkony a
tovar
Aktivácia
vnútroorganizačných
služieb

0,0%
1,1%

14,5%
43,6%

13,0%

0,0%

Daňové výnosy a výnosy z
poplatkov
Finančné výnosy

27,6%

0,2%

Ostatné prevádzkové
výnosy
Rezervy

6.4.

Poznámky

Poznámky podrobnejším spôsobom vysvetľujú údaje o konsolidovanej účtovnej závierke.
Skladajú sa z troch častí:
I.

II.

III.

7.

časť obsahuje všeobecné údaje o konsolidujúcej ÚJ a konsolidovaných ÚJ, deň ku ktorému
bola zostavená KÚZ každej KÚJ, uvedenie podielov konsolidujúcich ÚJ, dosiahnutý
kladný alebo záporný výsledok hospodárenia z dôvodu predaja majetku medzi ÚJ
konsolidovaného celku mesta, metódy oceňovanie pri ocenení jednotlivých položiek KÚZ.
časť obsahuje informácie o metódach a postupoch konsolidácie – postup zahrňovania
účtovných jednotiek do konsolidovaného celku, deň, ku ktorému sa vykonáva prvá
konsolidácia kapitálu pri metóde podielovej konsolidácie a pri metóde vlastného imania,
informáciu o goodwille/zápornom goodwille , resp. odôvodnenie neuskutočnenia
konsolidácie medzivýsledku a ďalšie informácie.
časť obsahuje informácie o údajoch aktív a pasív – informáciu o konsolidovanom celku,
prehľad o pohybe vlastného imania, dlhodobého majetku a rezerv, o dlhodobom finančnom
majetku, zásobách, vzájomných pohľadávkach voči účtovným jednotkám v
konsolidovanom celku, o transferoch, pohľadávkach, časovom rozlíšení, nákladoch a
výnosoch, predaji zásob medzi účtovnými jednotkami konsolidovaného celku a ďalšie
komentáre a tabuľkové prehľady.
Záver

Mesto Veľký Meder ako konsolidujúca účtovná jednotka, (ďalej len ÚJ) a ním konsolidované ÚJ
tvoria celok, ktorým mesto zabezpečuje výkon samosprávnych činností ale aj činností v rámci
prenesených kompetencií štátu na mesto v zmysle platných právnych predpisov. Sledovanie
hospodárenia mesta ako konsolidovaného celku je stále vo dvoch líniách: rozpočtovej a účtovnej. Pre
sledovanie toku peňazí a rozpočtu mesta je dôležitá rozpočtová oblasť, ktorá je sledovaná za mesto,
jeho rozpočtové organizácie ako súčasť rozpočtu mesta a príspevková sa premieta cez rozpočet mesta
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svojím príspevkom. Obchodná organizácia do rozpočtu mesta vstupuje cez fakturáciu svojich
výkonov.
Konsolidovaná účtovná závierka nie je účtovnou závierkou zostavenou za účelom vykázania
plnenia rozpočtu. Jej základným účelom je poskytnúť informácie o konsolidovanom celku ako o jednej
ekonomickej jednotke, aby sa zabezpečilo lepšie riadenie konsolidovaného celku, jeho majetku a
záväzkov, nákladov a výnosov tak, aby účtovné jednotky do nej zahrnované boli jednou ekonomickou
jednotkou akoby boli len vnútropodnikovými útvarmi aj keď majú právnu subjektivitu. Umožňuje
komplexný pohľad na konsolidovaný celok s možnosťou riadenia súčasnej situácie ale aj perspektívy a
plánovania všetkých súčastí mesta ako jedného celku.

Vo Veľkom Mederi, dňa 22.12.2011
Vypracovala: Ing. Zuzana Dúžiková
vedúca finančného odeelenia
Štatutárny orgán: Ing. Alexander Néveri
primátor mesta
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