Obec Hraničné
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

Obec Hraničné
Hraničné č. 91
00329894
01.01.1990
zo zákona

riadna
mimoriadna
áno
nie

c) Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku
2. Opis činnosti účtovnej jednotky
Hlavná činnosť účtovnej jednotky

starostlivosť o všestranný rozvoj územia
obce a o potreby jej obyvateľov

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)
Funkcia
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

Mgr. Miroslav Pokrivčák, starosta obce
Ing. Štefan Petriľák, zástupca starostu
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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
nie
2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad
Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému
obdobiu
áno
nie
3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek
a) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.
b) Zásoby nakupované
Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.
c) Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
d) Krátkodobý finančný majetok
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje
opravnou položkou.
e) 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.
f) Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa 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.
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.
g) 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.
h)

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:
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania
Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna.
Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto:
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Odpisová skupina

1
2
3
4

Predpokladaná doba
používania v rokoch
4
6
12
20

Drobný nehmotný majetok do 2.400,- €, 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,- €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým
hmotným majetkom sa účtuje ako zásoby.
5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.
Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.
Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo
zníženie hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu, okrem trvalého zníženia hodnoty majetku.
Opravnou položkou sa odhaduje predpokladané zníženie hodnoty majetku. Predpoklad zníženia hodnoty
majetku je opodstatnený, ak sa udiala skutočnosť, ktorá je dôvodom na odhad zníženia budúcich
ekonomických úžitkov z tohto majetku.
Ak došlo k trvalému zníženiu hodnoty majetku, zníženie sa účtuje na ťarchu nákladov, napríklad odpis
pohľadávky na základe súdneho rozhodnutia o jej vyrovnaní, mimoriadny odpis dlhodobého majetku.
Opravné položky pri odpisovanom dlhodobom majetku, ktorého úžitková hodnota sa znižuje
opotrebovaním, sa tvoria, ak jeho úžitková hodnota zistená pri inventarizácii je výrazne nižšia ako jeho
ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok a toto zníženie hodnoty nemožno považovať za zníženie
trvalého charakteru.
6. Zásady pre vykazovanie transferov.
O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky
súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.
Bežný transfer od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi.
Bežný transfer od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami.
Kapitálový transfer od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s
nákladmi (napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého
majetku).
Kapitálový transfer od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi
(napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého majetku).
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
Druh poisteného majetku

budovy

c)

Spôsob poistenia
proti živlom

Výška poistenia
do výšky 63.095,40 €

zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo
obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom
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d)

opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky

Majetok, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo
Pozemky
Budovy, stavby
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár
022 + 028
Dopravné prostriedky
PO - DHZ

Suma
166 826,09
214 055,16
9 126,15
6 388,77

2. Dlhodobý finančný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku - tabuľka č.1
3. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý
finančný majetok
a)
dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere (riadky 027 až 028 súvahy):
Druh
cenného
papiera

Názov emitenta
Podtatranská vodáren. spol. Poprad
Ľubovnianske region. združenie, SĽ

kmeňová

Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12. 2013
32 397,26
995,82

Mena
cenného
papiera
EUR
EUR

Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12. 2012
32 397,26
995,82

B Obežný majetok
1. Pohľadávky
a)
významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy
Pohľadávka
nedaňová
nedaňová
daňová
Spolu

Riadok súvahy
65
68
69

Hodnota pohľadávok
66,62
297,49
120,50
484,61

Opis
Preplatok za elektr. energiu
Nedoplatky občanov za daň za odvoz TKO
Nedoplatky občanov dane z nehnuteľnosti

b) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 až 060 súvahy) - tabuľka č.4
c)

pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 048 až 060 súvahy) - tabuľka č.4

2. Finančný majetok
a)
významné zložky krátkodobého finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok
Pokladnica
Ceniny – stravné lístky
Bankové účty
Spolu

Riadok
súvahy
86
87
88

Zostatok
k 31.12.2012
18,51
0,00
854,25
872,76

Prírastky
+
6 740,12
1 092,00
46 605,47
54 437,59

Úbytky
6 663,47
894,00
44 446,55
52 004,02

Zostatok
k 31.12.2013
95,16
198,00
3 013,17
3 306,33

3. Časové rozlíšenie
Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
Opis položky časového rozlíšenia
Náklady budúcich období spolu z toho:
381 – predplatné a poistné

Riadok
súvahy

Zostatok
k 31.12.2012

Prírastky
+

Úbytky
-

Zostatok
k 31.12.2013

111

0,00

71,60

0,00

71,60
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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

2014

Názov položky
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku za rok 2013

Predpokladaný rok použitia
2014

Opis významných položiek rezerv
Názov položky
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku za rok 2013

Opis významných položiek rezerv

2. Záväzky podľa doby splatnosti
a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
b) záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
c)

významné záväzky podľa jednotlivých položiek súvahy
Záväzok

Dlhodobý záväzok
Krátkodobý záväzok
Krátkodobý záväzok

Riadok súvahy
144
152
163,165,167

Hodnota záväzku

Opis

26,91 Zostatok účtu sociálneho fondu
424,11 Neuhradené došlé faktúry – bežné výdavky
2487,58 Mzdy a odvody za december 2013
2514,49

Spolu

3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci
a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery - tabuľka č.9
b)

popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru

Druh bankového úveru
podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/
dlhodobý

Popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru
alebo krátkodobého bankového úveru
Vista zmenka č. 54/039/10

4. 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:
384-Zostat hodnota majetku
b)

Riadok
súvahy

Zostatok
k 31.12.2012

182

63 665,12

Prírastky
+

Úbytky
-

Zostatok
k 31.12.2013

4 811,76

58 853,36

informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384
Kapitálový transfer

Budovy a stavby
Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Spolu

Stav záväzku
Príjem
Zúčtovanie do
k 31.12.2012 kapitálového výnosov bežného
transferu
účtovného obdobia
4 263,14
1 511,64
59 401,98
3 300,12
63 665,12
4 811,76

Zúčtovanie
do výnosov
bud. období

Stav záväzku
k 31.12.2013
2 751,50
56 101,86
58 853,36
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Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch
1.

Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov

Druh výnosov
a) daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
b) finančné výnosy
c) výnosy z transferov

Popis /číslo účtu a názov/
632 - Daňové výnosy samosprávy
633 - Výnosy z poplatkov
662 - Úroky
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR
694 - Výnosy samosprávy z kapit. transferov zo ŠR
d) ostatné výnosy
648 - Ostatné výnosy
e) výnosy podľa rozpočtových programov Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

2.

Suma
34 742,28
2 729,07
1,27
4 223,28
4 811,76
4 360,86

Náklady - popis a výška významných položiek nákladov

Druh nákladov
a) spotrebované nákupy
b) služby

c) osobné náklady
d) dane a poplatky
e) odpisy, rezervy a opravné položky
f) finančné náklady
g) ostatné náklady
h) náklady podľa rozpočtov. programov

Popis /číslo účtu a názov/
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 náklady
538 - Ostatné dane a poplatky
551 - Odpisy DNM a DHM
553 - Tvorba ostatných rezerv
562 - Úroky
568 - Ostatné finančné náklady
541 - ZC predaného DNM a DHM
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

Suma
4 151,78
1 553,38
4 093,95
445,62
42,74
5 488,98
19 393,52
6 554,55
4,64
6 970,32
1 995,20
131,07
237,87
54,41
562,79

Čl. VI
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
1.

Majetok a záväzky - popis významných položiek majetku a záväzkov

Popis významných položiek
majetku a záväzkov
Drobný dlhodobý majetok neodpisovaný
Drobný dlhodobý nehmotný majetok
Vista zmenka k bankovému úveru

Hodnota majetku
6436,18
1 844,15
5 504,49

Čl. VII
Informácie o iných aktívach a iných pasívach
1. Iné aktíva a iné pasíva
a) opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých
udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo
viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky - tabuľka č.11.
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b)

informácia, či sú iné aktíva a iné pasíva vzájomné, napr. voči subjektom verejnej správy

Informácia

Riadok
tabuľky č.11

Vykázané voči subjektu verejnej správy
Áno/Nie

Hodnota celkom

Iné aktíva
Iné pasíva

Čl. VIII
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č.13-16
Textová časť k tabuľke č.13-16:
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11. 12. 2013 uznesením č. 6/2012/B1
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 14. 4. 2013 uznesením č. 1/2013 B2b)
- druhá zmena schválená dňa 14. 6. 2013 uznesením č. 2/2013 B8
- tretia zmena schválená dňa 29. 8. 2013 uznesením č. 3/2013 B1b)
- štvrtá zmena schválená dňa 6. 12. 2013 uznesením č. 4/2013 B8
Čl. X
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky
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 skutočnosti.
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