Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/19566/2013-31

Príloha č. 3 k opatreniu č. MF/25755/2007-31

POZNÁMKY
k31. 12. 2013
(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)
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Poznámky
Čl. I
Všeobecné údaje
(1) Identifikačné údaje účtovnej jednotky
a) názov a sídlo účtovnej jednotky zostavujúcej účtovnú závierku, identifikačné číslo organizácie, dátum zriadenia, spôsob zriadenia,
názov a sídlo zriaďovateľa,
b) právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky,
c) informácia, či je účtovná jednotka súčasťou konsolidovaného celku.
(2) Opis činnosti účtovnej jednotky.
(3) Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky.
Mená a priezviská štatutárnych zástupcov, funkcie štatutárnych zástupcov, priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia, počet
zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky, z toho počet vedúcich zamestnancov.

Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

(2) Zmeny účtovných metód a účtovných zásad s uvedením dôvodov týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov,
vlastného imania a výsledku hospodárenia.
(3) Spôsob ocenenia jednotlivých položiek
a) dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný,
b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou,
c) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný,
d) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou,
e) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne,
f) dlhodobý finančný majetok,
g) zásoby nakupované,
h) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,
i) zásoby získané bezodplatne,
j) pohľadávky,
k) krátkodobý finančný majetok,
l) časové rozlíšenie na strane aktív,
m) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,
n) časové rozlíšenie na strane pasív,
o) deriváty,
p) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi,
q) majetok obstaraný z transferov,
r) finančný prenájom.
(4) Pri obstarávacej cene majetku a pri ocenení vlastnými nákladmi položiek uvedených v odseku 3 sa uvádza cena obstarania a náklady
súvisiace s obstaraním.
(5) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pri stanovení účtovných
odpisov.
(6)

Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.

(7) Zásady pre vykazovanie transferov.
(8) Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro.
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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, pohybe obstarávacích cien, pohybe oprávok a opravných položiek, pohybe zostatkových cien
podľa jednotlivých zložiek tohto majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy
1. názov účtovnej jednotky,
2. dátum, ku ktorému sa zostavuje prehľad o pohybe dlhodobého majetku,
3. stav k 31.decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,
4. + prírastky,
5. - úbytky,
6. +/ - presuny,
7. stav k 31.decembru bežného účtovného obdobia,
b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku,
c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo obmedzenie práva nakladať s dlhodobým
majetkom,
d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky,
e) opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo, napríklad majetok v správe účtovnej jednotky, majetok,
ku ktorému vlastnícke právo účtovnej jednotky nebolo do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, zapísané vkladom do katastra
nehnuteľností, pričom účtovná jednotka majetok užíva, majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o
zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke, majetok obstaraný formou
finančného prenájmu,
f)

opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému
majetku.

(2) Dlhodobý finančný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku, pohybe obstarávacích cien, pohybe opravných položiek a pohybe zostatkových
cien, podľa jednotlivých zložiek tohto majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy
1. názov účtovnej jednotky,
2. dátum, ku ktorému sa zostavuje prehľad o pohybe dlhodobého majetku,
3. stav k 31.decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,
4. + prírastky,
5. - úbytky,
6. +/ - presuny,
7. stav k 31.decembru bežného účtovného obdobia,
b) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku.
(3) Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach
Informácie o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel, v tejto štruktúre:
a) názov spoločnosti,
b) právna forma,
c) základné imanie (ZI) spoločnosti v peňažných jednotkách,
d) podiel účtovnej jednotky na základnom imaní (ZI) spoločnosti v %,
e) podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach v %,
f) hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.decembru bežného účtovného obdobia ,
g) hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia ,
h) účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.decembru bežného účtovného obdobia,
i) účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.
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(4) 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 v tejto štruktúre:
1. názov emitenta,
2. druh cenného papiera,
3. mena cenného papiera,
4. výnos v %,
5. dátum splatnosti,
6. účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.decembru bežného účtovného obdobia,
7. účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,

b) dlhodobé pôžičky v tejto štruktúre:
1. názov dlžníka,
2. výnos v %,
3. mena,
4. dátum splatnosti,
5. účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.decembru bežného účtovného obdobia,
6. účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,
7. popis zabezpečenia pôžičky,
c) popis významných položiek ostatného dlhodobého finančného majetku vykázaných v súvahe účtovnej jednotky k 31. decembru
bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.
B Obežný majetok
(1) Zásoby
a) vývoj opravnej položky k zásobám v tejto štruktúre:
1. položka zásob v členení podľa jednotlivých položiek súvahy,
2. výška zásob k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,
3. + tvorba opravných položiek,
4. - zníženie opravných položiek,
5. -zrušenie opravných položiek,
6. výška zásob k 31. decembru bežného účtovného obdobia,
7. opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k zásobam,
b) výška zásob, na ktoré je zriadené záložné právo a výška zásob, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať,

c) spôsob a výška poistenia zásob.
(2) Pohľadávky
a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy,
b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam v tejto štruktúre:
1. položka pohľadávok,
2. hodnota pohľadávok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,
3. + tvorba opravných položiek,
4. - zníženie opravných položiek,
5. - zrušenie opravných položiek,
6. hodnota pohľadávok k 31. decembru bežného účtovného obdobia,
7. opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k pohľadávkam,
c) pohľadávky podľa doby splatnosti v tejto štruktúre:
1. hodnota pohľadávok v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru bežného účtovného obdobia,
2. hodnota pohľadávok v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,

d) opis pohľadávok podľa zostatkovej doby splatnosti k 31.decembru bežného účtovného obdobia a k 31.decembru bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia v tejto štruktúre:
1. pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka,
2. pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov,
3. pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov,
e) výška pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia,
f)

výška pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a výška pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi
nakladať.
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(3) Finančný majetok
a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku,
b) zriadenie záložného práva na krátkodobý finančný majetok a obmedzenie práva nakladať s krátkodobým finančným majetkom.
(4) Poskytnuté návratné finančné výpomoci
Popis a hodnota poskytnutých návratných finančných výpomocí podľa jednotlivých druhov výpomocí v členení na dlhodobé návratné
finančné výpomoci a krátkodobé návratné finančné výpomoci v tejto štruktúre:
a) dlžník,
b) výnos v %,
c) mena, v ktorej bola návratná finančná výpomoc poskytnutá,
d) dátum splatnosti,
e) výška návratnej finančnej výpomoci k 31.decembru bežného účtovného obdobia,
f) výška návratnej finančnej výpomoci k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.
(5) Časové rozlíšenie
Popis významných položiek časového rozlíšenia.
Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
A Vlastné imanie
Prehľad o pohybe vlastného imania v členení podľa jednotlivých položiek súvahy, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň, v tejto
štruktúre:
a) názov položky,
b) výška vlastného imania k 31.decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,
c) + zvýšenie,
d) - zníženie,
e) +/- presun,
f) výška vlastného imania k 31.decembru bežného účtovného obdobia,
g) opis jednotlivých položiek a opis uvedených zmien jednotlivých položiek vlastného imania uskutočnených v priebehu účtovného
obdobia, najmä zmeny oceňovacích rozdielov, opravy významných chýb minulých rokov.
B Záväzky
(1) Rezervy
Vývoj rezerv v tejto štruktúre:
a) položka rezerv,
b) výška rezerv k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,
c) + tvorba,
d) - zníženie,
e) - zrušenie,
f) výška rezerv k 31. decembru bežného účtovného obdobia,
g) predpokladaný rok použitia rezerv,
h) opis významných položiek rezerv.
(2) Záväzky podľa doby splatnosti
a) záväzky podľa doby splatnosti v tejto štruktúre:
1. výška záväzkov v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru bežného účtovného obdobia,
2. výška záväzkov v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru bezprostredne bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia,
b) opis záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru bežného účtovného obdobia a k 31.decembru bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia tejto štruktúre:
1. záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka,
2. záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov,
3. záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov,
c) popis významných položiek záväzkov.
(3) Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci
a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery v tejto štruktúre:
1. charakter bankového úveru, napríklad investičný úver, prevádzkový úver,
2. druh bankového úveru podľa splatnosti, napríklad dlhodobý úver, krátkodobý úver,
3. poskytovateľ bankového úveru
4. mena, v ktorej bol bankový úver poskytnutý,
5. druh úrokovej sadzby a výška sadzby v %,
6. nákladový úrok za bežné účtovné obdobie
7. dátum splatnosti bankového úveru,
8. výška bankového úveru k 31. decembru bežného účtovného obdobia,
9. výška bankového úveru k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,
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b) popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru,
c) dlhodobé emitované dlhopisy a krátkodobé emitované dlhopisy v tejto štruktúre:
1. druh cenného papiera,
2. mena, v ktorej sú cenné papiere vydané,
3. úroková sadzba v %,
4. dátum splatnosti,
5. stav k 31. decembru bežného účtovného obdobia,
6. stav k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,
d) prijaté dlhodobé návratné finančné výpomoci a krátkodobé návratné finančné výpomoci v tejto štruktúre:
1. poskytovateľ návratnej finančnej výpomoci,
2. druh prijatej návratnej finančnej výpomoci, napríklad krátkodobá návratná finančná výpomoc, dlhodobá návratná finančná výpomoc,
3. účel použitia,
4. dátum splatnosti,
5. výška návratnej finančnej výpomoci k 31. decembru bežného účtovného obdobia,
6. výška návratnej finančnej výpomoci k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.
(4) Časové rozlíšenie
a) popis významných položiek časového rozlíšenia,
b) informácie o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384.
Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch
(1) Výnosy
Popis a výška významných položiek výnosov
a) tržby za vlastné výkony a tovar,
b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob,
c) aktivácia,
d) daňové výnosy a colné výnosy a výnosy z poplatkov,
e) finančné výnosy,
f) mimoriadne výnosy,
g) výnosy z transferov,
h) ostatné výnosy, napríklad pokuty, penále, úroky z omeškania a výnosy z poplatkov,
i) výnosy v členení podľa rozpočtových programov.
(2) Náklady
Popis a výška významných položiek nákladov
a) spotrebované nákupy,
b) služby,
c) osobné náklady,
d) dane a poplatky,
e) odpisy, rezervy a opravné položky,
f) finančné náklady,
g) mimoriadne náklady,
h) náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov,
i) ostatné náklady,
j) náklady podľa rozpočtových programov.
(3) Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

Čl. VI
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

(1) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Popis významných položiek majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi a popis tohto zabezpečenia.
(2) Ďalšie informácie
Informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o odpísaných pohľadávkach, o záväzkoch z
finančného prenájmu.
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ČI. 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; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných
zmlúv,
b) opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z
ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:
1. možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna
alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo
2. povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na
splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť,
c) zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou,
d) informácia, či sú iné aktíva a iné pasíva vzájomné, napríklad voči subjektom verejnej správy.
(2) Ostatné finančné povinnosti
Významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch; pri každej položke sa uvádza jej popis,
a) povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,
b) povinnosti z opčných obchodov,
c) zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv,
d) povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a
podobných zmlúv,
e) iné povinnosti.
Čl. VIII
Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb
(1) Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb
a) zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami, a to
1. druh obchodu, napríklad kúpa alebo predaj, poskytnutie služby, obchodné zastúpenie, licencie, transféry, know-how, úver, pôžička,
výpomoc a záruka,
2. charakteristika významných obchodov, a to najmä hodnotové vyjadrenie obchodu alebo percentuálne vyjadrenie obchodu
k celkovému objemu obchodov realizovaných účtovnou jednotkou, informácia o neukončených obchodoch v hodnotovom vyjadrení
obchodu alebo percentuálnom vyjadrení obchodu k celkovému objemu obchodov realizovaných účtovnou jednotkou a informácia
o cenách realizovaných obchodov medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami,
b) o obchodoch podľa písmena a), ktoré sú rovnakého druhu a uvádzajú sa kumulovane,
c) opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám.
(2) Informácie podľa odseku 1 sa vykazujú za
a) právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke dcérskou účtovnou jednotkou alebo materskou účtovnou jednotkou,
b) zamestnancov zodpovedných za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a za osoby zodpovedné za riadenie
a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby,
c) právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v písmene b) vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkovane,
d) osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov štatutárnych orgánov taký
vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch účtovných jednotiek; vplyvom sa rozumie priamy vplyv aj sprostredkovaný
vplyv,
e) osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou,
f) osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá.
Čl. IX
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu v tejto štruktúre:
a) príjmy bežného rozpočtu s uvedením názvu príjmu, výšky príjmu podľa schváleného rozpočtu, rozpočtu po zmenách a skutočnosti za
bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie,
b) príjmy kapitálového rozpočtu s uvedením názvu príjmu, výšky príjmu podľa schváleného rozpočtu, rozpočtu po zmenách a skutočnosti
za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie,
c) výdavky bežného rozpočtu s uvedením názvu výdavku, výšky výdavku podľa schváleného rozpočtu, rozpočtu po zmenách a
skutočnosti za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie,
d) výdavky kapitálového rozpočtu s uvedením názvu výdavku, výšky výdavku podľa schváleného rozpočtu, rozpočtu po zmenách a
skutočnosti za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie,
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e) finančné operácie s finančnými aktívami za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.
f) výška dlhu podľa osobitného predpisu8) za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.
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
a) pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením dôvodu týchto zmien,
b) dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek,
c) zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku,
d) vydané dlhopisy a iné cenné papiere,
e) zmena právnej formy účtovnej jednotky,
f) mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad živelné pohromy,
g) iné mimoriadne skutočnosti neuvedené v písmene f).

8)

Napríklad zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
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k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok

Tabuľka č. 1

Obstarávacia cena
Číslo
riadku

Položka majetku

a

31.12.
bezprostredne
Prírastky
predchádzajúceho
účtovného obdobia

b

Aktivované náklady na vývoj
Softvér
Oceniteľné práva
Drobný dlhodobý nehmotný majetok
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

01
02
03
04
05
06
07

Dlhodobý nehmotný majetok spolu
(súčet r. 01 až 07)

08

Pozemky
Umelecké diela a zbierky
Predmety z drahých kovov
Stavby
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
Dopravné prostriedky
Pestovateľské celky trvalých porastov
Základné stádo a ťažné zvieratá
Drobný dlhodobý hmotný majetok
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Dlhodobý hmotný majetok spolu
(súčet r. 09 až 20)

21

Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke22
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
23
Realizovateľné cenné papiere a podiely
24
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti
25
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
26
Ostatné pôžičky
27
Ostatný dlhodobý finančný majetok
28
Obstaranie dlhodobého finančného majetku
29
Dlhodobý finančný majetok spolu
(súčet r. 22 až 29)
Neobežný majetok spolu
( r. 08 + r. 21 + r. 30)

1

2

Oprávky

Opravné položky

Úbytky

Presuny

31.12.
bežného
účtovného
obdobia

31.12.
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

3

4

5

6

7

8

9

31.12.
31.12.
bežného
bezprostredne
Prírastky
účtovného predchádzajúceho
obdobia účtovného obdobia
10

11

12

Zostatková hodnota

Doba odpisovania (roky)

Úbytky

Presuny

31.12.
bežného
účtovného
obdobia

31.12.
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

31.12.
bežného
účtovného
obdobia

od

do

13

14

15

16

17

18

19

964 729,00

0,00

987,52

987,52

964 729,00

145 583,53

210 352,99

987,52

354 949,00

819 145,47

609 780,00

11 724,56

0,00

0,00

-987,52

10 737,04

11 724,56

0,00

987,52

10 737,04

0,00

0,00

976 453,56

0,00

987,52

0,00

975 466,04

157 308,09

210 352,99

1 975,04

819 145,47

609 780,00

37 374,37
141 135,53
86 408,07

1 699,42
2 940,00
0,00

0,00
1 842,63
0,00

39 073,79
142 232,90
86 408,07

12 475,37
128 934,75
71 438,67

8 294,00
3 984,00
10 408,40

0,00
1 842,63
0,00

20 769,37
131 076,12
81 847,07

24 899,00
12 200,78
14 969,40

18 304,42
11 156,78
4 561,00

1 811,03

0,00

0,00

1 811,03

1 811,03

0,00

0,00

1 811,03

0,00

0,00

266 729,00

4 639,42

1 842,63

269 525,79

214 659,82

22 686,40

1 842,63

0,00

52 069,18

34 022,20

0,00

0,00

0,00

365 686,04

235 503,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 227 504,03 50 330,00

0,00

3 277 834,03

21 655 677,22

15 857 653,53

0,00

0,00

0,00

0,00

24 883 181,25 863 000,00 6 610 693,69

19 135 487,56

30

24 883 181,25 863 000,00 6 610 693,69

0,00 19 135 487,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 227 504,03 50 330,00

0,00

0,00 3 277 834,03

21 655 677,22

15 857 653,53

0,00

0,00

31

26 126 363,81 867 639,42 6 613 523,84

0,00 20 380 479,39

371 967,91

233 039,39

3 817,67

0,00

601 189,63

3 227 504,03 50 330,00

0,00

0,00 3 277 834,03

22 526 891,87

16 501 455,73

0,00

0,00
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Tabuľka č. 2
k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k zásobám

Číslo účtu

Názov účtu

a

Spolu

b

x

Hodnota opravnej položky k
31.12. bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia

Tvorba

Zníženie

Zrušenie

Hodnota opravnej položky
k 31.12. bežného
účtovného obdobia

1

2

3

4

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Tabuľka č. 3
k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

Číslo účtu

Účet 391

Spolu

Názov účtu

a

b
Opravné položky k pohľadávkam

x

Hodnota opravnej položky k
31.12. bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia

Tvorba

Zníženie

Zrušenie

Hodnota opravnej položky
k 31.12. bežného
účtovného obdobia

1
6 217 125,54

2
1 646 269,29

3

4
182 173,63

5
7 681 221,20

6 217 125,54

1 646 269,29

0,00

182 173,63

7 681 221,20
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Tabuľka č. 4
k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti

a

Pohľadávky v lehote splatnosti
v tom:

číslo
riadku

Hodnota k 31.12. bežného
účtovného obdobia

Hodnota ku 31.12.
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

b

1

2

444 750,82

01

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do
jedného roka vrátane

02

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od
jedného do piatich rokov vrátane

03

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou
ako päť rokov

04

Pohľadávky po lehote splatnosti

05

Spolu
(r. 01 + r. 05)

06

1 734 564,17

444 750,82

1 734 564,17

7 681 221,20

6 217 125,54

8 125 972,02

7 951 689,71
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Tabuľka č. 5
k čl. IV. A - Vlastné imanie
Oceňovacie rozdiely Oceňovacie rozdiely
Zákonný rezervný
z precenenia
z kapitálových
fond
majetku a záväzkov
účastín

Názov položky

a

1

2

3

Ostatné fondy

Nevysporiadaný
výsledok
hospodárenia
minulých rokov

Výsledok
hospodárenia

4

5

6

105 105 981,82
11 681 585,41

116 787 703,34
23 009 489,52

Zostatok k 31.12. bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presun
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia
Spolu

136,11
0,00
x

0,00
x

0,00
x

0,00
x

116 787 703,34
x

139 797 192,86
x
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Tabuľka č. 6
č. 1 k čl. IV. B - Rezervy dlhodobé

Položka rezerv

a

Rezervy zákonné dlhodobé
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení
Vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách
a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké požitky)
Iné
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)
Ostatné dlhodobé rezervy
Reklamácie a záručné opravy
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia
Odstránenie odpadov a obalov
Demolácia budov
Finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk
Pokuty a penále
Prebiehajúce a hroziace súdne spory
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu
Iné
Spolu ostatné dlhodobé rezervy (súčet r. 05 až r. 14)

Číslo
riadku

Stav k 31.12.
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Presun

Tvorba

Použitie

Zrušenie

Stav k 31.12. bežného
účtovného obdobia

b

1

2

3

4

5

6

01
02
03
04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Tabuľka č. 7
č. 2 k čl. IV. B - Rezervy krátkodobé

Číslo
riadku

Položka rezerv

a

Rezervy zákonné krátkodobé
Bonusy, skontá, rabaty a podobne
Členské príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu
Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného
účtovného obdobia
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia
Nevyfakturované dodávky a služby
Odmeny a prémie zamestnancov
Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky
Odstránenie odpadov a obalov
Odstupné zamestnancom
Pokuty a penále
Povinnosť spätného odkúpenia obalov
Prebiehajúce a hroziace súdne spory
Provízie obchodným zástupcom
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení
Vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách
a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké požitky)
Iné
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 01 až r. 20)
Ostatné krátkodobé rezervy
Bonusy, skontá, rabaty a podobne
Členské príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu
Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie

b

01
02
03
04
05

Stav k 31.12.
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Presun

Tvorba

Použitie

Zrušenie

Stav k 31.12. bežného
účtovného obdobia

1
x

2
x

3
x

4
x

5
x

6
x

21 198,42

19 675,06

21 198,42

19 675,06

50,32

294,44

344,76

0,00

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

21 248,74
x

0,00
x

19 969,50
x

0,00
x

21 543,18
x

19 675,06
x

22
23
24
25
26

Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného
účtovného obdobia

27

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia
Nevyfakturované dodávky a služby
Odmeny a prémie zamestnancov
Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky
Odstránenie odpadov a obalov
Odstupné zamestnancom
Pokuty a penále
Povinnosť spätného odkúpenia obalov
Prebiehajúce a hroziace súdne spory
Provízie obchodným zástupcom
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy
Reklamácie a záručné opravy
Demolácia budov
Finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk
Iné
Spolu ostatné krátkodobé rezervy (súčet r. 22 až r. 42)

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Tabuľka č. 8
k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti

a

Záväzky v lehote splatnosti
z toho:

číslo
riadku

Zostatok k 31.12. bežného
účtovného obdobia

Zostatok k 31.12.
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

b

1

2

207 067,73

01

85 242,28

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane

02

87 127,64

81 085,65

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane

03

119 940,09

4 156,63

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov

04

0,00

0,00

Záväzky po lehote splatnosti

05

0,00

0,00

Spolu
(r. 01 + r. 05)

06

207 067,73

85 242,28
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Tabuľka č. 9
k čl IV. B - Bankové úvery

Druh bankového úveru
podľa splatnosti

a

Spolu

Úroková
Dátum
Mena sadzba v
splatnosti
%

Poskytovateľ
bankového úveru

Charakter
bankového úveru

b

c

1

2

3

x

x

x

x

x

Hodnota k 31.12.
bežného účtovného
obdobia

Hodnota k 31.12.
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

4

5

0,00

Výška istiny
Nákladový úrok
k 31. 12. bežného za bežné účtovné
účtovného obdobia
obdobie

6

0,00

7

0,00

0,00
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Tabuľka č. 10
k čl. V - Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

Číslo
účtu
a

601
602
604
504
501
502
503
511
512
513
518
521
524
525
527
528
531
532
538
551

Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií
b

Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb
Tržby za tovar
Predaný tovar
Tržby celkom (01+02+03-04)
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
Opravy a udržiavanie
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie
Ostatné sociálne poistenie
Zákonné sociálne náklady
Ostatné sociálne náklady
Daň z motorových vozidiel
Daň z nehnuteľností
Ostatné dane a poplatky
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Výrobné náklady (06 až 21)

Číslo riadku
c

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
1

2

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

55 730,07
12 186,78
0,00
4 453,56
1 813,32
1 822,04
136 207,39
605 774,37
215 564,82
20 128,45
34 953,37
0,00
0,00
0,00
1 694 576,29
232 051,87

0,00
38 337,61
12 188,76
0,00
2 174,62
4 150,53
1 538,42
101 070,68
542 263,51
186 190,17
17 605,85
33 649,84
0,00
0,00
0,00
25 189,28
50 245,50

3 015 262,33

1 014 604,77
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Tabuľka č. 11
k čl. VII - Informácie o iných aktívach a iných pasívach
Iné aktíva a iné pasíva
a
Budúce právo zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv
Ostatné iné aktíva
Záväzky z poskytnutých záruk
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov
Záväzky z ručenia
Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží
Ostatné iné pasíva
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov
Povinnosti z opčných obchodov
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv
Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv
Iné povinnosti

Číslo
riadku
b
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Hodnota
1
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Tabuľka č. 12
k čl. VII - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou
Nehnuteľná kultúrna pamiatka
a

Spolu

Správca nehnuteľnej
kultúrnej pamiatky

Inventárne číslo

Hodnota

1

2

3

x

x

0,00
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Tabuľka č. 13
k čl. IX - Príjmy rozpočtu
Kategória ekonomickej
klasifikácie

Názov kategórie ekonomickej
klasifikácie

a

130
210
220
230

b

Príjmy z úhrad za uskladňovanie
plynov alebo kvapalín
Príjmy z podnikania a z
vlastníctva majetku
Administratívne poplatky a iné
poplatky a platby
Príjem z predaja kapitálových
aktív
Úroky z tuzemských úverov,
pôžičiek, NFV a vkladov

240
290
320

Iné nedaňové príjmy
Transfery zo ŠR
x

Spolu

Schválený rozpočet

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.
bežného účtovného
obdobia

Skutočnosť k
31.12.bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

1

2

3

4

1 010 000,00

1 010 000,00

836 145,88

1 021 028,67

2 250 000,00

2 450 000,00

2 245 918,27

2 516 269,51

35 069 000,00

35 269 000,00

30 112 278,84

32 474 572,22

105 000 000,00

105 000 000,00

12 328 183,47

12 193 290,00

910 000,00

490 000,00

263 448,37

287 841,87

110 000,00
0,00
144 349 000,00

130 000,00
0,00
144 349 000,00

103 128,84
1 900 000,00
47 789 103,67

27 188,63
0,00
48 520 190,90

Tabuľka č. 14
k čl IX - Výdavky rozpočtu
Kategória ekonomickej
klasifikácie

Názov kategórie ekonomickej
klasifikácie

a

b

610
620
630
637018
640
642
710
720

Mzdy a odvody
Odvody
Tovary a služby
Vrátenie príjmov minulých rokov
Bežné transfery
Odchodné, nemocenské dávky
Obstarávanie kapitálových aktív
Kapitálové transfery
x

Spolu

Schválený rozpočet
1

581 760,00
226 240,00
359 000,00
2 650 000,00
1 500 000,00
13 000,00
14 000,00
18 500 000,00
23 844 000,00

Rozpočet po zmenách
2

Skutočnosť k 31.12.
bežného účtovného
obdobia
3

613 000,00
237 250,00
324 414,00
1 806 709,00
4 714 036,00
13 000,00
6 336,00
16 129 255,00
23 844 000,00

Skutočnosť k
31.12.bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia
4

593 477,81
230 933,56
270 883,78
1 806 708,67
3 007 119,03
9 285,28
4 639,42
17 347 824,04
23 270 871,59

528 993,10
199 951,27
236 193,18
2 714 843,70
5 441 048,76
9 931,80
843 132,07
27 111 713,00
37 085 806,88

Tabuľka č. 15
k čl IX - Finančné operácie

Finančné operácie

a

Príjmové finančné operácie
v tom:
Zostatok prostriedkov finančných aktív
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Číslo riadku

Skutočnosť k 31.12.
bežného účtovného
obdobia

Skutočnosť k
31.12.bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

b

1

2

01

99 330 822,47

87 884 079,74

02
03

92 732 069,78
0,00

85 320 046,42
0,00

Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných
výpomocí

04

6 598 752,69

2 564 033,32

Príjmy z predaja majetkových účastí
Ostatné príjmy

05
06

0,00
0,00

0,00
0,00

Výdavkové finančné operácie
v tom:

07

Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

08

736 059,00

6 586 393,98

Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných
výpomocí

09

0,00

0,00

10
11

0,00
0,00

0,00
0,00

Výdavky na obstaranie majetkových účastí
Ostatné výdavky

736 059,00

6 586 393,98
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Tabuľka č. 16
k čl. IX - Výška dlhu obce alebo vyššieho územného celku
Skutočnosť k 31.12.
číslo
bežného účtovného
riadku
obdobia

Výška dlhu
a

b

Vydané dlhopisy dlhodobé

01

Dlhodobé zmenky na úhradu

02

Zmenky na úhradu

03

Bankové úvery a výpomoci súčet

04

z toho:

suma záväzkov z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania spoločných
programov Slovenskej republiky a Európskej únie najviac v sume nenávratného finančného príspevku
poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa
osobitného predpisu

1

Skutočnosť k 31.12.
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia
2

05

suma záväzkov z úverov poskytnutých z bývalých štátnych fondov

06

suma záväzkov z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške
splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty

07
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Použité skratky

IČO - identifikačné číslo organizácie
PSČ - poštové smerovacie číslo
ZI - základné imanie
účt. jednotka - účtovná jednotka
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