Materská škola, Bystrická 1, 902 01 Pezinok
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2015

Poznámky k 31.12.2015
Čl. I
Všeobecné údaje
1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky
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2. Opis činnosti účtovnej jednotky
Hlavn&činnosť účtovnej jednotky

Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky
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Materská škola, Bystrická 1, 902 01 Pezinok
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2015
Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
1. Účtovná závierka je zostavená za spinenia predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej
jednotky vo svojej činnosti
[S] áno
❑ nie
2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad
Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému
obdobiu
❑ áno
[Z] nie
3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek
Položky
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
1) časové rozlíšenie na strane aktív

m)záväzky, vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov
n) rezervy
o) časové rozlíšenie na strane pasív

p) deriváty pri nadobudnutí

SPôsob očeilóvánia
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
reprodukčnou obstarávacou cenou
obstarávacou cenou
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
reprodukčnou obstarávacou cenou
menovitou hodnotou
menovitou hodnotou
náklady budúcich období a príjmy
budúcich období sa vykazujú vo
výške, ktorá je potrebná na dodržanie
zásady vecnej a časovej súvislosti s
účtovným obdobím.
menovitou hodnotou
oceňujú sa v očakávanej výške
záväzku
výdavky budúcich období a výnosy
budúcich období sa vykazujú vo
výške, ktorá je potrebná na dodržanie
zásady vecnej a časovej súvislosti s
účtovným obdobím.
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 dň'a jeho zaradenia do používania
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania
Ijč'tovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna.
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Účtovná jednotka zarad'uje majetok do odpisových skupín v zmysle zákona č.595/2003 Z.z. o dani
z príjmov v z.n.p. Ak účtovná jednotka nemôže zaradiť majetok do 1. - 4. odpisovej skupiny, individuálne
prehodnotí odpisový plán konkrétneho majetku podľa špecifických podmienok používania.
Pred okladaná doba užívania a od isové sadzbv sú stanovené takto:
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Drobný nehmotný majetok od 0,01 Eur do 1 700 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je
dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby.
Drobný hmotný majetok od 0,01 Eur do 1 700 f, ktorý podra rozhodnutia účtovnej jednotky nie je
dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje ako zásoby.
5. Zásady pre zohl'adnenie zníženia hodnoty majetku.
Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.
Účtovná jednotka tvorila opravné položky k
odpisovanému dlhodobému majetku
neodpisovanému dlhodobému majetku
nedokončeným investíciám
dlhodobému finančnému majetku
zásobám
pohľadávkam

❑ áno
1:1 áno
❑ áno
❑ áno
❑ áno
❑ áno

[S] nie
[S] nie
nie
[S] nie
nie
[Z]

nie

6. Zásady pre vykazovanie transferov.
O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa spinia všetky podmienky
súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.
Bežný transfer
- prijatý od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi
- prijatý od zriad'ovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami
Kapitálový transfer
- prijatý 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).
prijatý od zriad'ovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi (napr. s
odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého majetku).
7. Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na
menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena
nakúpená.
Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá
použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou
bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
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Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom
určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa
prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného
prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa
prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.
Čl. III
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy
A Neobežný majetok
1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
a) prehl'ad o pohybe dlhodobého majetku
Budovy a stavby tvorí budova Materskej školy.
Stroje, prístroje, zariadenia a inventár obsahuje vybavenie školskej jedálne.
b) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky alebo v správe účtovnej
iednotkv
Majétók,
ku ktorérau má účtovná jednotka vlaštMcke právo
Pozemky
Budovy, stavby
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár
Dopravné prostriedky

0
246 780,20
12 358,92
0

Majetok v správe účtovnej jednotky

259 139,12

Suiná

B Obežný majetok
1. Finančný majetok
a) opis významných zložiek krátkodobého finančného ma etku
Krátkodobý finančný majetok
Bankové účty — potravinový účet a účet SF

Zostatok k 31.12.2015
2 848,04

Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
A Vlastné imanie
Názov položky

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie

Opis jednotlivých položieka opis zmien jednotlivých položiek vlastného
imania, najmil zniény
oceňovadch rozclielov,
,
opravy významňých chýb minulých rokov
ovplyvnený krátkodobými závazkami — voči zamestnancom, sociálnej a
zdravotným poisťovniam a prijatými preddavkami za potraviny v školskej
jedálni

'
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B Záväzky
1. Záväzky podľa doby splatnosti
a) záväzky podľa doby splatnosti
Dlhodobé záväzky obsahujú Záväzky zo sociálneho fondu.
Krátkodobé záväzky obsahujú najmä prijaté preddavky od stravníkov, nevyplatené mzdy zamestnancom
za 12/2015, poistné zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovni za 12/2015.
b) o is vvznamnvch noložiek záväzkov
-

'í;:,+:.«1,",7

'''''''~,

-- .. , HódnotkZávúzku

,

Prijaté preddavky
Zamestnanci
Sociálna a zdravotné poisťovne

1 301,78
11 143,95
6 552,60

,
Opis
Preddavky za stravu od stravnfkov školskej jedálni
Mzdy za 12/2015
Poistné za 12/2015

čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch
1. V nos - noais a vvška vvznamnvch uoložiek vvnosov
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602 - Tržby z predaja služieb
- školné
- strava
c ajmov Yobčidc
'Q,4(1.9),
ylliro
,. •
c
é
C'
691 - V ' os z bežn 'ch transferov z ro sočtu obce, VUC
692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce, VUC
- zúčtovanie ka.itálového transferu zfiad'ovateťa
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo R
- bežn transfer na srís • evok na 'chovu a vzdelávanie
c ostatné v nos
648 - Ostatné ' • os

57 588,63
22 051,80
35 536,83
277 966,43
13 476,00
7 595,00
4 973,32

2. Náklad - popis a výška významných položiek nákladov
Po , is /čfslo účtu a názov/
1
W:'
:"-",!'j '-,‘"
_filolq
ť'
,(1-;-Ii;
,
"11
501 - S .otreba materiálu
502 - Spotreba energie
- elektrická energia
- voda
-

Suma
56 788,39
16 209,03
5 910,18
959,11
9 339,74

•1 ,

».),:..-Iii.
518 - Ostatné služby
- Za s•racovanie miezd, účtovníctva, informačn ' s stém a telefón
-' '..!,_,,www~~
, ,11"-iihq„,,i..V
'
521 - Mzdové náklad
524 - Zákonné sociálne náklad
527 - Zákonné sociálne náklad
'
'1[1
1
=191
9
- --.
551 - Odpisy DNM a DHM
- odpisy z vlastných zdrojov
i'::9Mr-AIk. .$3,~: ''''' ákral`lt i:O'dir:611:6-v:..
588 - Náklady z odvodu príjmov
.red.is odvodu .rťmov RO

19 676,25
12 265,80
165 063,88
56 685,86
3 036,63
13 476,00

mo
30 936,57
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Čl. IX
Informácie o rozpočte a hodnotenie pinenia rozpočtu
Informácie o rozpočte a hodnotenie pinenia rozpočtu
Rozpočet rozpočtovej organizácie bol schválený mestským zastupiteľstvom 9.12.2014 uznesením č.
265/2014.
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 24.6.2015 č. 5/6-5/3/42
- druhá zmena schválená dňa 18.11.2015 č. 5/6-5/3/91
- tretia zmena schválená dňa 28.12.2015 č. 5/6-5/3/124

Čl. X
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky
Po 31. decembri 2015 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie
v účtovnej závierke za rok 2015.
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