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
b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej
závierky
c) Účtovná jednotka je súčasťou
konsolidovaného celku

Podnik služieb, Malé Zlievce
Malé Zlievce č.75
45017409
2.10.2007
Uznesením OZ č.78/2007 zo dňa 1.10.2007
X riadna
mimoriadna
X áno
nie

2. Opis činnosti účtovnej jednotky
Hlavná činnosť účtovnej jednotky

verejnoprospešné práce spojené s údržbou verejných
priestranstiev a podnikateľská činnosť, ktorá bola
zameraná na poskytovanie služieb rýchleho
občerstvenia v spojení s predajom na priamu
konzumáciu a upratovacie služby.

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

Gabriela Tomanová
Vedúca podniku
8
8
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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
X áno
nie
2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad
Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému
obdobiu
áno
X nie
3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek
Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou.
Podnik nemá dlhodobý nehmotný majetok.
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Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahŕňa
cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Podnik nemá vo vlastníctve
DHM.
a) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi.
Podnik nemá DHM vytvorený vlastnou činnosťou za rok 2013
b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne sa oceňuje
reprodukčnou obstarávacou cenou.
Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo pri
prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve. Ak cenu nie je možné zistiť,
oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou.
c) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.
Podnik v roku 2013 neobstaral dlhodobý finančný majetok.
d) Zásoby nakupované
Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali.
Podnik tvoril zásoby a to tovar do bufetu v rámci podnikateľskej činnosti.
e) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Podnik nevytváral zásoby
vlastnou činnosťou.
f) Zásoby získané bezodplatne sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou.
Podnik nemal takéto zásoby v roku 2013
g) Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a
nevymožiteľné pohľadávky prostredníctvom opravnej položky.
h) Krátkodobý finančný majetok
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje
opravnou položkou.
i) 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. Podnik neúčtoval časové rozlíšenie
na strane aktív.
j) 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. Podnik nemá účtované
rezervy, dlhopisy, nemá pôžičky ani úvery.
k) 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. Podnik neúčtoval v roku 2013
časové rozlíšenie na strane pasív.
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l) Deriváty
Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou. Podnik nemá deriváty.
m) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou. Podnik nemá majetok ani
záväzky zabezpečené derivátmi.
n) Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou.
Podnik v roku 2013 neobstaral majetok z transferov.
o) Finančný prenájom sa oceňuje obstarávacou cenou.
Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy
s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu.
Majetok takto prenajatý formou finančného prenájmu podnik nemal .
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
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa
vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Podnik
mená vo vlastníctve odpisovaný DHM.
6. 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. Podnik v roku 2013 neúčtoval opravné položky k DM.
Opravné položky k zásobám sa účtujú pri dočasnom znížení úžitkovej hodnoty zásob, napríklad, ak sa pri
inventarizácií zistí, že čistá realizačná hodnota zásob je nižšia, než je cena použitá na ich ocenenie
v účtovníctve a toto zníženie hodnoty nemožno považovať za zníženie trvalého charakteru. Podnik v roku
2013 neúčtoval opravné položky k zásobám.
Opravné položky k pohľadávkam sa tvoria najmä k pohľadávkam, pri ktorých je opodstatnené
predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, k sporným pohľadávkam voči dlžníkom,
s ktorými sa vedie spor o ich uznanie. Podnik za rok 2013 neúčtoval opravné položky k pohľadávkam.
7. 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.
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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).
V roku 2013 podnik prijal len bežný transfer od zriaďovateľa.
8. 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.
Podnik nemá takýto majetok ani záväzky.
Čl. III
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy
A Neobežný majetok
1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
Prehľad o pohybe dlhodobého majetku (tabuľka č.1)
Textová časť k tabuľke č.1 Podnik nemá dlhodobý nehmotný majetok ani dlhodobý hmotný majetok,
preto nemá ani poistné zmluvy.
2. Dlhodobý finančný majetok
Podnik nevlastní dlhodobý finančný majetok.
3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach
Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel (riadky 025 až 026
súvahy) Podnik nemá takéto podiely.
4. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý
finančný majetok
Podnik nemá vo vlastníctve dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky.
B Obežný majetok
1. Zásoby
a) vývoj opravnej položky k zásobám - tabuľka č.2
Textová časť k tabuľke č.2 : Podnik nevytváral opravnú položku.
b) zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a výška zásob, pri ktorých má účtovná jednotka
obmedzené právo s nimi nakladať . Podnik nemal zriadené záložné právo na zásoby.
c) spôsob a výška poistenia zásob – podnik nepoisťoval v roku 2013 tovar.
2. Pohľadávky
a) významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy
Pohľadávka
Iné pohľadávky
Spolu

Riadok súvahy
081
060

Hodnota pohľadávok
258,65
258,65

Opis
Kosenie a iné služby občanom

b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam - tabuľka č.3
Textová časť k tabuľke č.3: Podnik neúčtoval opravnú položku k pohľadávkam.
c) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 až 060 súvahy) - tabuľka č.4
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Textová časť k tabuľke č.4: Podnik neviduje po lehote platnosti pohľadávky.
3. Finančný majetok
a) významné zložky krátkodobého finančného majetku
Krátkodobý finančný
majetok
pokladnica
Bankové účty
Spolu

Riadok
súvahy
086
088
085

Zostatok
Prírastky
k 31.12.2012
+
93,06 37655,33
226,90 1890,12
319,96 39545,45

Úbytky
36348,22
2057,45
38405,67

Zostatok
k 31.12.2013
1400,17
59,57
1459,74

4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci (riadky 098 a 104 súvahy): Podnik neposkytol návratné
finančné prostriedky.
5. Časové rozlíšenie
Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období .
Podnik neúčtuje časové rozlíšenie.
Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
A Vlastné imanie - tabuľka č.5
Textová časť k tabuľke č.5 Podnik tvoril vlastné imanie len z výsledkov hospodárenia .
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.
Názov položky
Účet 428

Opis zmien jednotlivých položiek vlastného imania, najmä zmeny
oceňovacích rozdielov, opravy významných chýb minulých rokov
Presún výsledku hospodárenie za rok 2012 vo výške 288,88 €

B Záväzky
1. Rezervy - tabuľka č.6
Textová časť k tabuľke č.6: Podnik netvoril rezervy v roku 2013
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: Podnik eviduje krátkodobé záväzky a to voči zamestnancom, sociálnej
poisťovne a zdravotným poisťovniam, ktoré sú v lehote splatnosti.
b) záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
Textová časť k tabuľke č.8: . Záväzky voči pracovníkom, poisťovniam sú v lehote splatnosti významné
záväzky podľa jednotlivých položiek súvahy
Záväzok
Zamestnanci
Poistovne

Riadok súvahy
163
165

Hodnota záväzku
411,74
281,77

Opis
Mzdy
odvody

3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci
Podnik nemá bankové úvery
4. Časové rozlíšenie – podnik nemá časové rozlíšenie na strane pasív.
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Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch
1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov
Druh výnosov
a) tržby za vlastné výkony a tovar
b)
c) mimoriadne výnosy
g) výnosy z transferov

Popis /číslo účtu a názov/
602 - Tržby z predaja služieb
604 – tržby za tovar
672 - Náhrady škôd
691 – transfer od zriaďovateľa

Suma
5588,64
30966,40
2121,59

d)

2. 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

Popis /číslo účtu a názov/
501 - Spotreba materiálu
502 - Spotreba energie
504 – predaný tovar
511 - Opravy a udržiavanie
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentáciu
518 - Ostatné služby
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne náklady
532 - Daň z nehnuteľností
551 - Odpisy DNM a DHM
558 - Tvorba ostatných opravných položiek
568 – Ostatné fin.náklady

Suma
128,28
26724,35
91,-

8412,69
2337,58

96,62

3. Tržby a náklady príspevkových organizácií - tabuľka č.10
Textová časť k tabuľke č.10: Príspevková organizácia spĺňa podmienky podľa § 21 ods. 2 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
X áno
nie
Čl. VI
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
1. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi - popis významných položiek majetku a záväzkov
Podnik nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.
Čl. VII
Informácie o iných aktívach a iných pasívach
1. Iné aktíva a iné pasíva
Podnik nemá iné aktíva a iné pasíva ani nehnuteľné kultúrne pamiatky.
Čl. VIII
Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch
účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Spriaznená osoba

Obec Malé Zlievce

Druh obchodu

Hodnotové vyjadrenie
Informácia
obchodu
o neukončených
alebo percentuálne
obchodoch v hodnotovom
vyjadrenie obchodu
vyjadrení obchodu alebo
k celkovému objemu percentuálnom vyjadrení
obchodov
obchodu k celkovému
realizovaných ÚJ
objemu obchodov
realizovaných ÚJ

Informácia o cenách
realizovaných
obchodov medzi
účtovnou jednotkou
a spriaznenými
osobami

zriaďovateľ
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1. Informácie podľa odseku 1 sa vykazujú za
a) Osoba ako zriaďovateľ, ktorá poskytuje účtovnej jednotke nenávratné finančné zdroje, a z tohto
dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou,
Čl. IX
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č.13-16
Rozpočet príspevkovej organizácie bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2012 uznesením
č.96/2012 a 97/2012.
Čl. X
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky
Obec Malé Zlievce nezaznamenala skutočnosť, ktorá by nastala po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky.
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