Základná škola Semerovo č. 110
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2013

Poznámky k 31.12.2013 - textová časť
Čl. I
Všeobecné údaje
1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky
a)
Názov účtovnej jednotky
Sídlo účtovnej jednotky
IČO
Dátum zriadenia
Spôsob zriadenia
Názov zriaďovateľa
Sídlo zriaďovateľa
b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej
závierky
c) Účtovná jednotka je súčasťou
konsolidovaného celku

Základná škola Semerovo č. 110
941 32 Semerovo
37860810
01. 01. 2002
Zo zákona
OBEC SEMEROVO
941 32 Semerovo č. 345
riadna
áno

2. Opis činnosti účtovnej jednotky
Hlavná činnosť účtovnej jednotky

Výchovno-vzdelávací proces

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)
Funkcia
Priemerný počet zamestnancov počas
účtovného obdobia
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky
z toho:
- počet vedúcich zamestnancov

PaedDr. Vlasta Hrabovská, riaditeľka
21
21
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Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
1. Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej
jednotky vo svojej činnosti
áno
2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad
Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému
obdobiu
nie
3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek
a) Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahŕňa
cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.
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b) Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahŕňa
cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.
c) Zásoby nakupované
Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali.
d) Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
e) Krátkodobý finančný majetok
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje
opravnou položkou.
f) Časové rozlíšenie na strane aktív
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
g) Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. 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.
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych
rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
h) Časové rozlíšenie na strane pasív
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
i) Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou.
4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov
a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa
vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať
sa začína odo dňa jeho zaradenia do používania
Metóda odpisovania sa používa lineárna. Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené
takto:
Odpisová skupina
1
2
3
4

Predpokladaná doba
používania v rokoch
4
6
12
20

Ročná odpisová sadzba
1/4
1/6
1/12
1/20

Drobný nehmotný majetok do 2 400,00 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým
nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby.
Drobný hmotný majetok do 1 700,00 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým
hmotným majetkom sa účtuje do spotreby.
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5. Zásady pre vykazovanie transferov.
O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu účtuje zriaďovateľ.
Bežný transfer od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami. .
Čl. III
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy
A Neobežný majetok
1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku (tabuľka č.1)
b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku:
-Komunálna poisťovňa
poistenie majetku - budov
ročne 848,27 €
-Komunálna poisťovňa
poistenie majetku - počítače
ročne 442,15 €
- Komunálna poisťovňa
poistenie majetku - počítače
ročne 91,20 €
- Komunálna poisťovňa
poistenie majetku – počítače IKT
ročne 582,42 €
- Komunálna poisťovňa
poistenie majetku - počítače UISP
ročne 155,91 €
- Komunálna poisťovňa
poistenie majetku – škol. zariadenie ročne 91,19 €
c) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky
Majetok,
ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo
Pozemky
Budovy, stavby
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár

Suma (obstarávacia cena)
11 757,29
216 979,95
16 063,79

B Obežný majetok
1. Finančný majetok
a) významné zložky krátkodobého finančného majetku
Krátkodobý finančný
majetok
Bankové účty
spolu

Riadok
súvahy
85

Zostatok
k 31.12.2012
25 714,50
25 714,50

Prírastky
+
762 870,72
762 870,72

Úbytky
761345,01
761345,01

Zostatok
k 31.12.2013
27 240,21
27 240,21

2. Časové rozlíšenie
Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
Opis položky časového
rozlíšenia
Náklady budúcich období
spolu z toho:
Dovolenka pren.kompet.
Príjmy budúcich období
spolu z toho:
Dovolenka origi.komp.
Spolu

Riadok
súvahy
111

113

Zostatok
k 31.12.2012
12 360,17

Prírastky
+
9 581,94

Úbytky
12 360,17

Zostatok
k 31.12.2013
9 581,94

12 360,17
1 191,48

9 581,94
1 439,86

12 360,17
1 191,48

9 581,94
1 1439,86

1 191,48
13 551,65

1 439,86
11 021,80

1 191,48
13 551,65

1 1439,86
11 021,80

Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
A Vlastné imanie - tabuľka č.5
B Záväzky
1. Rezervy - tabuľka č.6
Predpokladaný rok použitia rezerv
Názov položky
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku

Predpokladaný rok použitia
2014
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2. Záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
Textová časť k tabuľke č.8: záväzok na r. 144 v súvahe vo výške 2 720,25 Eur je záväzok zo sociálneho
fondu – čerpanie v roku 2014.
Krátkodobé záväzky – r. 151 v súvahe - vo výške 24 511,76 sú záväzky v lehote splatnosti a predstavujú
záväzky z decembrovej výplaty.
3. Časové rozlíšenie
a) významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich
období podľa jednotlivých položiek súvahy
Opis položky časového
rozlíšenia
Výnosy budúcich období
spolu z toho:
Spolu

Riadok
súvahy
182

Zostatok
k 31.12.2012
19,80

Prírastky
+

19,80

Úbytky
19,80

Zostatok
k 31.12.2013
0

19,80

0

Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch
1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov
Druh výnosov
a) tržby za vlastné výkony a tovar

Popis /číslo účtu a názov/
602 - Tržby z predaja služieb – šj zš

b) finančné výnosy
c) výnosy z transferov

662 - Úroky
691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC
692 - Výnosy z kapit. transferov z rozpočtu obce, VÚC
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR
694 - Výnosy samosprávy z kapit. transferov zo ŠR
648 - Ostatné výnosy

d) ostatné výnosy

Suma
15 925,28
3,67
35 836,58
2 184,00
278 930,58
3 948,00
135,00

2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov
Druh nákladov
a) spotrebované nákupy

b) služby

c) osobné náklady
d) odpisy, rezervy a opravné položky
e) finančné náklady
f) náklady na transfery a náklady z odvodu
príjmov
g) ostatné náklady

Popis /číslo účtu a názov/
501 - Spotreba materiálu – šj zš
501 - Spotreba materiálu
502 - Spotreba energie
511 - Opravy a udržiavanie
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentáciu
518 - Ostatné služby
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne poistenie
551 - Odpisy DNM a DHM
568 - Ostatné finančné náklady
588 - Náklady z odvodu príjmov
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Suma
15 925,28
21 018,84
23 783,51
3 283,01
6 370,00
7 830,11
182 727,43
62 304,01
6 132,00
3 191,01
138,67
1 785,00
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Čl. VI
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
1. Majetok evidovaný na podsúvahových účtoch
Popis významných položiek
majetku a záväzkov
790,001 Športové potreby
790,002 Učebné pomôcky
790,004 Počítače a elektrotechn
790,005 Fond učebníc
790,006 Školským nábytok
790,009 Drobný inventár
790,010 Hasiace prístroje
790,011 Hudobné nástroje a ost, uč.pom.
790,014 Kabinety učeb. pomôcky
790,015 Učebné pomôcky z projektu ASFEU

Hodnota majetku
2255,59
8643,87
31310,88
8533,94
24397,97
5002,85
801,89
858,89
1725,31
74112,50

Čl. IX
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č.13-14
Rozpočet rozpočtovej organizácie bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2012 uznesením č.
VI/12/2012/A3.
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 7.6.2013 uznesením č.VI/14/2013A1
- druhá zmena schválená dňa 13.12.2013 uznesením č. VI/16/2013/A1
- tretia zmena 10. 1. 2014 schválená starostom obce v rámci rozpočtového programu na položkách
v rámci bežného rozpočtu, s dodržaním rozpočtu výdavkov a príjmov na danom rozpočtovom
programe pre rok 2013.
Čl. X
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky
Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne
zmeny.
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