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Čl. I
Všeobecné údaje
(1) 
Názov: 		Združenie obcí Rajecká cyklotrasa
Sídlo: 			Nám. obetí komunizmu 1, 01131 Žilina
IČO: 			51294826
Dátum založenia: 	13.11.2017
Dátum vzniku:		03.01.2018

(2) 
Dozorná rada:		Ing. Milan Janura - predseda
			Ing. Milan Mikula
			Mgr. Ľuboš Slebodník

Predstavenstvo:		Mgr. Peter Fiabáne
			Ing. Katarína Holá
			Ing. Marián Sliviak


Štatutárny orgán, predseda predstavenstva: 		Mgr. Peter Fiabáne




(3)  
Predmet čínnosti združenia:
- vybudovanie cyklistickej trasy v Rajeckej doline, ktorá prechádza jednotlivými katastrálnymi územiami obcí a miest, ktoré sú členmi združenia
- majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pod predmetnú cyklotrasu v zmysle projektovej dokumentácie

Na podporu predmetu činnosti sa bude združenie uchádzať o nenávratný finančný príspevok z integrovaného regionálneho operačného programu na realizáciu projektu Vybudovanie cyklistickej trasy v Rajeckej doline.

Účtovná jednotka k 31.12.2020 nemala žiadne organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

(4) 
										bežné obdobie			bezprostredne 																	predchádzajúce obd.
- priemerný prepočítaný počet zamestnancov:					0				0
- z    toho počet vedúcich zamestnancov:						0				0
- počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a    počet dobrovoľníkov,
 ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku: 			0				0


(5) Informácia o    organizáciách v    zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.
(6) Údaje podľa odseku  4 a čl. III a IV     sa uvádzajú v    textovej podobe a    tabuľkovej podobe. 

Čl. II
Informácie o    účtovných zásadách a    účtovných metódach
(1) Účtovná závierka je zostavená za    splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. 
(2) V účtovnej jednotke v roku 2020 nedošlo k žiadnej zmene v účtovných zásadách a metódach v porovnaní s rokom 2019.
(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a    záväzkov:
a) obstarávaný majetok v obstarávacích cenách,
b) krátkodobý finančný majetok sa oceňuje v ich menovitej hodnote,
c) záväzky vrátane rezerv sa oceňujú ich menovitou hodotou

Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a    vysvetľujú údaje v    súvahe
(1) 	Združenie za obdobie roku 2020 nevlastnilo žiaden dlhodobý nehmotný majetok, rovnako ako v roku 2019.
(2)	Združenie za obdobie roku 2020 navýšilo obstaranie dlhodobého hmotného majetku o sumu 7326 €, suma tohto majetku na konci roka bola 33 394,80 €. Išlo o vypracovanie geometrických plánov a a podkladov k PD.
(3)	Združenie neúčtovalo o žiadnej tvorbe, znížení a zúčtovaní opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku.
(4)	 Združenie za obdobie roku 2020 vlastnilo krátkodobý finančný majetok v sume 142 542,31 € , v roku 2019 v sume 153 477,70 €. Išlo o peniaze na bankovom účte.
(5)	Združenie neúčtovalo o žiadnej tvorbe, znížení a zúčtovaní opravných položiek k pohľadávkam, zásobám, alebo inému majetku združenia.
(6)	 Hospodársky výsledok za rok 2019 bol preúčtovaný na 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia.
(7)	 Združenie v roku 2020 nemalo žiadny prenájom formou finančného, resp. operatívneho lízingu.
(8)	Združenie malo na konci roka krátkodobé záväzky vyplývajúce z mandátnej zmluvy vo výške 562,64 €. Tieto záväzky sú splatné do jedného roka.

Čl. IV
Informácie, ktoré dopĺňajú a    vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a    strát
(1) 	Združenie v roku 2020 malo členské príjmy vo výške 1636,33 €.
(2) 	Združenie za rok 2020 použilo svoje prostriedky na vykrytie bežných nákladov na činnosť a to:
549 - v sume 84 € na vedenie účtu v banke
512 - v sume 312,64 € na cestovné náhrady
518 - v sume 3000 € na služby vyplývajúce z mandátnej zmluvy

Čl. V
Opis údajov na podsúvahových účtoch
Účtovná jednotka neevidovala v roku 2020, rovnako ako v roku 2019 žiadne účty v podsúvahovej evidenii.
Čl. VI
Ďalšie informácie
V roku 2020, rovnako ako v roku 2019 nenastali žiadne významné skutočnosti, ktoré by mali dopad na správnosť a úplnosť skutočností vykázaných v účtovnej závierke, resp. by mali finančný dopad na účtovnú jednotku.




Vzorová tabuľka k    čl. I    ods.  4 o    počte zamestnancov a dobrovoľníkov

Bežné  účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
0
0
z toho  počet vedúcich zamestnancov
0
0
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou 
0
0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia
0
0

Vzorová tabuľka  k    čl. III ods. 1 o    stave a    pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého    hmotného majetku
Tabuľka č. 1

Nehmotné výsledky z    vývojovej a    obdobnej činnosti
Softvér
Oceniteľné práva
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia







prírastky  







úbytky 







presuny







Stav na konci bežného účtovného obdobia







Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia







prírastky  







úbytky 







Stav na konci bežného účtovného obdobia







Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia







prírastky  







úbytky 







Stav na konci bežného účtovného obdobia







Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia







Stav na konci bežného účtovného obdobia








Tabuľka č. 2

Pozemky
Umelecké diela a    zbierky
Stavby
Samostatné hnuteľné veci a    súbory hnuteľných vecí
Dopravné prostriedky
Pestovateľské celky trvalých porastov
Základné stádo a    ťažné zvieratá
Drobný a    ostatný dlhodobý hmotný majetok
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia








26068,8


prírastky  








7326


úbytky 











presuny











Stav na konci bežného účtovného obdobia








33394,8


Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia











prírastky  











úbytky 











Stav na konci bežného účtovného obdobia











Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia











prírastky  











úbytky 











Stav na konci bežného účtovného obdobia











Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia








26068,8


Stav na konci bežného účtovného obdobia








33394,8





Vzorová tabuľka k    čl. III ods. 12 o    zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a    obežného majetku    

Stav na začiatku bežného účtovného obdobia
Prírastky
(+)
Úbytky
(-)
Presuny
(+, -)
Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a    fondy
Základné imanie





z toho: 
nadačné imanie v    nadácii





vklady zakladateľov





prioritný majetok





Fondy tvorené podľa osobitného predpisu





Fond reprodukcie





Oceňovacie rozdiely z    precenenia majetku a záväzkov





Oceňovacie rozdiely z    precenenia kapitálových účastín





Fondy zo zisku
Rezervný fond





Fondy tvorené zo zisku





Ostatné fondy





Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
-179884
2749,22


-177134,78
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
2749,22

2749,22


Spolu
-177134,78
2749,22
2749,22

-177134,78

Vzorová tabuľka k    čl. III ods. 13 o    rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty
Názov    položky
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk
179 884
Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do základného imania

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu

Prídel do fondu reprodukcie

Prídel do rezervného fondu

Prídel do fondu tvoreného zo zisku

Prídel do ostatných fondov

Úhrada    straty minulých období

Prevod do sociálneho fondu 

Prevod  do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov
179 884
Iné 

Účtovná strata

Vysporiadanie účtovnej straty
Zo základného imania

Z rezervného fondu

Z fondu tvoreného zo zisku

Z ostatných fondov

Z    nerozdeleného zisku minulých rokov

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov

Iné 



Vzorová tabuľka k    čl. III ods. 14 písm. c) a    d) o záväzkoch
Druh záväzkov
Stav na konci

bežného účtovného obdobia
bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti


Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného  roka
562,64

Krátkodobé záväzky spolu
562,64

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  jedného  do piatich  rokov  vrátane 


Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov 


Dlhodobé záväzky spolu


Krátkodobé a    dlhodobé záväzky spolu
562,64




