Poznámky
Čl. I
Všeobecné údaje
(1) Identifikačné údaje účtovnej jednotky
a) Správa obecných lesov Švedlár, 05334 Švedlár 85 IČO 31956998
b) riadna účtovná závierka k poslednému dňu účtovného obdobia
c) jednotka je súčasťou konsolidovaného celku obce Švedlár
(2) Lesná pestovná činnosť
(3) štatutárny zástupca - Jozef Rusnák, 05333 Henclová 90
počet zamestnancov v účtovnom období - 1, z toho riadiaci pracovník - 1

Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
(1) účtovná k 31.12.2013 ukončila svoju činnosť a bola rozhodnutím zriaďovateľa zrušená

(2) v účtovnom období nedošlo k zmene účtovným metód
(3) Spôsob ocenenia jednotlivých položiek bolo realizované cenou obstarania
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 - ÚJ uplatnuje rovnomerne odpisovanie, účtovné odpisy sa rovnajú daňovým, v účtovnom období új o odpisoch neúčtovala
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Čl. III
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy
A Neobežný majetok
(1) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
hodnota majetku k 1.1.2013 bola 31497,14 eur, jednotlivé položky boli k 31.12.2013 v plnej výške prevedené na zriaďovateľa

(2) Dlhodobý finančný majetok
účtovná jednotka o dlhodobom finančnom majetku neúčtovala
(3) Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach
účtovná jednotka nemá podiely v iných spoločnostiach

B Obežný majetok
(1) Zásoby
účtovná jednotka o zásobách neúčtovala
(2) Pohľadávky
k pohľadávkam po lehote splatnosti je vytvorená opravná položka vo výške 100% - čo je hodnota 110229,14 eur
účtovná jednotka nemá neeviduje iné pohľadávky
(3) Finančný majetok
a) stav pokladne k 31.12.2013 - 0 eur
b) účty v bankách k 31.12.2013 - 1506,26 eur - účty sú blokované z dôvodu exekúcie

Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
A Vlastné imanie
hodnota vlastného imania új k 1.1.2013 bola -1034705,76 eur v cleneni
24395,05 eur - majetkový fond
. -1059100,81 eur - výsledok hospodárenia minulých účtovných období
hodnota vlastného imania új k 31.12.2013 bola -0 eur
k 31.12. 2013 došlo k prevodu jednotlivých položiek vlastného imania na zriaďovateľa

B Záväzky
hodnota záväzkov vo výške 1068390,14 eur bola k 31.12.2013 prevedená na zriadovateľa v členení
138134,96 eur rezervy
1480,35 eur zavazky zo sociálneho fondu
871968,18 eur zavazky zo súdnych sporov
56806,65 eur zavazky voči danovému úradu

Informácie o výnosoch a nákladoch
(1) Výnosy
celkové výnosy 2702,66 eur - poskytnuté služby
(2) Náklady
celkové náklady 2916,47 eur - v členení
1572,66 eur - služby
1337,97 eur - osobné náklady
5,84 eur - ostatné náklady
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Čl. X
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej
závierky
Účtovná jednotka nevykonáva ekonomickú činnosť a nemá dostatok finančných prostriedkov ani iných aktív na dlhodobú činnosť.
Rozhodnutím zriaďovateľa bola jednotka k 31.12.2013 zrušená a všetky jej aktíva a pasíva boli k tomuto dňu prevedené na
prevedené na zriaďovateľa obec Švedlár

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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