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Poznámky individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31. decembru 2013
I.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Identifikačné údaje účtovnej jednotky
Základná škola s materskou školou
Zborov nad Bystricou 604
023 03 Zborov nad Bystricou
IČO: 37812165
DIČ:2021665635
Základná škola s materskou školou Zborov nad Bystricou (v ďalšom texte len „Základná
škola“) je rozpočtovou organizáciou obce Zborov nad Bystricou založená zriaďovacou listinou
01.júla 2002.
Účtovná závierka Základnej školy k 31. decembru 2013 je zostavená ako riadna individuálna
účtovná závierka podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.
Základná škola je súčasťou konsolidovaného celku obce Zborov nad Bystricou.
Opis činnosti účtovnej jednotky
Základná škola je zameraná na poskytovanie základného, predškolského a záujmového
vzdelávania. Základnú školu navštevuje 299 žiakov, z toho školský klub navštevuje 57 detí.
Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky
Štatutárny orgán:
Zástupca štatutára:

Mgr. Alena Kinierová, riaditeľka školy
Mgr. Marta Stasinková, zástupca riaditeľky
PaedDr. Milan Križan, zástupca riaditeľky

Priemerný počet zamestnancov (a zároveň aj počet zamestnancov k 31.12.2013) Základnej
školy bol 46, z toho 5 vedúci zamestnanci. Počet zamestnancov k 31.12.2013 bol 49.
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia ZŠ 32
MŠ 9
ŠKD 3
ŠJ 5
Počet riadiacich zamestnancov 5
Organizačné členenie účtovnej jednotky
Základná škola – riaditeľ, 2 zástupcovia riaditeľa
Materská škola – 1 vedúci pracovník pre MŠ
Školská jedáleň – 1 vedúci pracovník pre ŠJ
Školský klub detí
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Školské stredisko záujmovej činnosti

II.

INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

Informácia o splnení predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti účtovnej jednotky
Účtovná závierka Základnej školy bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania
činnosti obce v súlade so zákonom o účtovníctve a nadväzujúcimi právnymi predpismi.
Zmeny účtovných metód a účtovných zásad
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne
aplikované.
Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek
a) Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho
obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:
dopravné
montáž
provízia
poistné
iné

Súčasťou obstarávacej ceny nie sú:
úroky
realizované kurzové rozdiely,

ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania.
b) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými
nákladmi.
Vlastné náklady obsahujú:
priame náklady
nepriame náklady, ktoré sú spojené s výrobou
iné

c) Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia cena
zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Vyskytujúce
sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:
dopravné
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montáž
provízia
poistné
iné

Súčasťou obstarávacej ceny nie sú:
úroky
realizované kurzové rozdiely,

ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania.
d) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými
nákladmi.
Vlastné náklady obsahujú:
priame náklady
nepriame náklady (výrobná réžia) súvisiace s vytvorením dlhodobého hmotného majetku
iné

e) 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.
f) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho
obstaraním.
g) Zásoby nakupované
Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s ich
obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:
dopravné
provízie
poistné
clo
iné

h) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi.
Vlastné náklady obsahujú:
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priame náklady
časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

i) Zásoby získané bezodplatne sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou.
j) Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o
pochybné a nevymožiteľné pohľadávky prostredníctvom opravnej položky.
k) Krátkodobý finančný majetok
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa
vyjadruje opravnou položkou.

l) 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.
m)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.
n) 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.
o) Deriváty
Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou.
p) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnych
hodnôt majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi sa účtujú bez vplyvu na výsledok
hospodárenia, priamo do vlastného imania.
q) Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou.
r) Finančný prenájom sa oceňuje obstarávacou cenou.
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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 prenajatý formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje
ho jeho nájomca, nie vlastník.
Ods. 5
Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby
odpisov a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov.
Podstata odpisovania dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku
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 dňa jeho zaradenia do používania
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:
Odpisová skupina
1
2
3
4

Predpokladaná doba
používania v rokoch
4
6
8
20

Ročná odpisová sadzba
v%
1/4
1/6
1/8
1/20

Budovy a technické zhodnotenie budov sa odpisuje 15 rokov.
Drobný nehmotný majetok od 0 € do 2 399,99 €, 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 33,19 € do1 699,99 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky
nie je dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje ako zásoby, spôsobom B.
Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady
súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny. Zásoby
vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady sú priame
náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych
nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia).
Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahrňuje v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto
zásob.
Zásoby nadobudnuté bezodplatne (darovaním a delimitáciou), prebytky zásob, odpad
a zvyškové produkty sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou, čo je cena, za ktorú by
sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
Novozistené zásoby pri inventarizácii sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou.
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Pohľadávky pri odplatnom
nadobudnutí sa oceňujú obstarávacou cenou, t.j. vrátane nákladov súvisiacich
s obstaraním.
Toto ocenenie sa znižuje o pochybné, nedobytným pohľadávky a o pohľadávky, pri ktorých
existuje riziko nevymožiteľnosti.
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Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú menovitou hodnotou.
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa
v očakávanej výške záväzku alebo poistno-matematickými metódami.
Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou a pri ich prevzatí sa oceňujú
obstarávacou cenou.
Účty časového rozlíšenia aktív a pasív sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná
zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

III.

na dodržanie

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

Prehľad pohybu dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2013
do 31. decembra 2013 je uvedený v tabuľkovej časti Prehľad o pohybe dlhodobého majetku.
Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok je poistený pre prípad škôd .
Ako finančný majetok sú vykázané peňažné prostriedky na depozitnom účte.

IV.

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

Prehľad vlastného imania účtovnej jednotky od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 je
uvedený je uvedený v tabuľkovej časti.
Ako krátkodobé rezervy sú vykázané rezervy na nevyčerpané dovolenky zamestnancov školy
vrátane sociálneho a zdravotného poistenie.
Prehľad záväzkov podľa splatnosti je uvedený v tabuľkovej časti.
Záväzky predstavujú predovšetkým mzdové záväzky voči zamestnancom a z nevyplatených
miezd a odvodov za december 2013.
V. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH A NÁKLADOCH

Významnou položkou výnosov sú výnosy z prijatých transferov od zriaďovateľa a transferov
prijatých zo štátneho rozpočtu.

6

ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2013

Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov
Druh výnosov
Popis /číslo účtu a názov/
a) tržby za vlastné výkony
a tovar
b) finančné výnosy
c) zúčtovanie rezerv a opravných
položiek
d) výnosy z transferov

e) ostatné výnosy, napr. pokuty,
penále, úroky
Spolu

602 – Tržby z predaja služieb
662 – Úroky
668- Ostatné finančné výnosy
653- Zúčtovanie ostatných
rezerv z prevádzkovej činnosti
691 - Výnosy z bežných
transferov z rozpočtu
obce ...
692 - Výnosy z kapitálových
transferov z rozpočtu
obce ...
693 - Výnosy samosprávy z
bežných transferov zo
štátneho rozpočtu ...
694 - Výnosy samosprávy
z kapitálových
transferov zo štátneho
rozpočtu ...
697 - Výnosy samosprávy
z bežných transferov od
ostatných subjektov
mimo verejnej správy
648-ostatné výnosy
z prevádzkovej činnosti

Náklady - popis a výška významných položiek nákladov
Druh nákladov
Popis /číslo účtu a názov/
a) spotrebované nákupy
b) služby
c) osobné náklady

d) odpisy, rezervy a opravné
položky
e) finančné náklady
7

501 – Spotreba materiálu
502 – Spotreba energie
511 – Opravy a udržiavanie
512 – Cestovné
518 – Ostatné služby
521 – Mzdové náklady
524 – Zákonné sociálne poist.
525 – Ostatné sociálne poist.
527 – Zákonné sociálne nákl.
551 - Odpisy
553- Tvorba rezerv
z prevádzkovej činnosti
568-Ostatné finančné náklady

Suma v €
Suma v €
v roku 2013 v roku 2012
86739,25
79604,75
10,39
30,00
38689,86

48,24
30825,22

182335,89

151706,25

164221,56

163826,04

582925,76

430969,06

3595,52

2001,46

119,75

69,98

399,36

1057024,15

861094,19

Suma v €
Suma v €
v roku 2013 v roku 2012
132276,58
88248,58
35144,43
35120,00
24846,27
8123,97
122,23
69,34
12574,77
8969,27
434871,77
382911,50
152399,43
130203,37
8122,68
2417,00
12319,44
10570,00
164221,56
167421,56
33126,29

38689,86

583,58

695,03

ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2013

f) náklady na transfery a náklady
z odvodu
g/ ostatné náklady

588- Náklady z odvodu príjmu
548- Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť

Spolu

24127,43

35354,52

2610,73

12761,46

1037347,19

921555,46

.

IX. INFORMÁCIE O ROZPOČTE A HODNOTENIE PLNENIA ROZPOČT

Informácie o rozpočte sú uvedené v tabuľkovej časti.

X.

SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA JEJ ZOSTAVENIA

Po 31. decembri 2013 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo
vykázanie v účtovnej závierke za rok 2013.
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