Základná umelecká škola Zity Strnadovej – Parákovej, Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2014

Poznámky k 31.12.2014
Čl. I
Všeobecné údaje
1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky
a)
Názov účtovnej jednotky
Sídlo účtovnej jednotky
IČO
Dátum zriadenia
Spôsob zriadenia
Názov zriaďovateľa
Sídlo zriaďovateľa
b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
c) Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného
celku
d)Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného celku
verejnej správy

Základná umelecká škola Zity Strnadovej-Parákovej
Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom
37831399
01.04.2002
Zriaďovacia listina – škola s právnou subjektivitou
Mesto Žiar nad Hronom
Š. Moysesa 46, 965 02 Žiar nad Hronom
riadna
mimoriadna
áno
nie
áno
nie

2. Opis činnosti účtovnej jednotky
Hlavná činnosť účtovnej jednotky

Poskytovanie dlhodobé, systematické a komplexné
vzdelanie v jednotlivých umeleckých odboroch - hudobný,
výtvarný, tanečný a literárno-dramatický

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)
Funkcia
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

Mgr. Dana Kravecová – riaditeľka
Mgr. Beáta Ritterová – zástupkyňa
28,4
31
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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

áno

nie

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad
Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu
áno
nie
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Ak áno:
Druh zmeny

Dôvod zmeny

Vplyv zmeny na
hodnotu majetku,
záväzkov, vlastného
imania a výsledku
hospodárenia

Peňažné vyjadrenie

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Položky
dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný
dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
dlhodobý hmotný majetok nakupovaný
dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok získaný
bezodplatne
dlhodobý finančný majetok
zásoby nakupované
zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
zásoby získané bezodplatne
pohľadávky
krátkodobý finančný majetok
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 oceňovania
obstarávacou cenou
nemá obsahovú náplň
obstarávacou cenou
nemá obsahovú náplň
reprodukčnou obstarávacou cenou
nemá obsahovú náplň
obstarávacou cenou
nemá obsahovú náplň
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
nemá obsahovú náplň
nemá obsahovú náplň

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 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
Predpokladaná doba
Ročná odpisová sadzba
používania v rokoch
v%
1
4
1/4
2
6
1/6
3
12
1/12
4
20
1/20
Odpisové plány dlhodobého majetku sú vypracované podľa vnútornej smernice o postupe pri odpisovaní
dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku.
Drobný nehmotný majetok od 50,- EUR do 2.400,- EUR, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je
dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby. Vedie sa
v operatívnej evidencii (OTE).
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Drobný hmotný majetok od 50,- EUR do 1.700,- EUR, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je
dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje ako spotreba materiálu na účet 501 - spotreba materiálu. Vedie sa
v operatívnej evidencii (OTE).

5. Zásady pre zohľadnenie 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
áno
áno
áno
áno
áno

nie
nie
nie
nie
nie
nie

6. Zásady pre vykazovanie transferov.
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň.
7. Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro.
Organizačná jednotka nakupuje iba v mene euro.

Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch
1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov
Popis /číslo účtu a názov/
a) tržby za vlastné výkony a tovar
602 - Tržby z predaja služieb
- školné
b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob
c) aktivácia
d) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
e) finančné výnosy
662 - Úroky
f) mimoriadne výnosy
672 - Náhrady škôd
g) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC
a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC
691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC
692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce, VÚC
- zúčtovanie kapitálového transferu zriaďovateľa
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR
- bežný transfer na
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR
- zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov
mimo verejnej správy
698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných
subjektov mimo verejnej správy
- zúčtovanie kapitálového transferu od ostatných subjektov mimo
verejnej správy
h) ostatné výnosy
648 - Ostatné výnosy
- Prenájom priestorov
i) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia
653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
- Nevyčerpané dovolenky z roku 2013

Suma

23 745,00

1,69

309 691,99

39,84

3 000,00

64,60

3 062,71
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2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov
Popis /číslo účtu a názov/
a) spotrebované nákupy
501 - Spotreba materiálu
z toho materiál z cudzích zdrojov
502 - Spotreba energie
- elektrická energia
- tepelná energia
- voda
b) služby
511 - Opravy a udržiavanie
z toho opravy z cudzích zdrojov
518 - Ostatné služby
c) osobné náklady
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne náklady
525 – Ostatné sociálne poistenie DDS
527 - Zákonné sociálne náklady
528 – Ostatné sociálne náklady
d) dane a poplatky
538 - Ostatné dane a poplatky
e) odpisy, rezervy a opravné položky
551 - Odpisy DNM a DHM
- odpisy z vlastných zdrojov
- odpisy z cudzích zdrojov
f) finančné náklady
568 - Ostatné finančné náklady
g) mimoriadne náklady
572 - Škody
h) náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov
588 - Náklady z odvodu príjmov
- predpis odvodu príjmov RO
589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov
- predpis budúceho odvodu príjmov RO

Suma
3 107,01
2 015,00
14 274,80
3 188,00
10 290,16
796,64
1 336,85
985,00
3 841,41
209 376,15
71 567,74
2 126,45
4 263,90
1 641,04
398,32

39,84
64,60
329,65

23 730,69
16,00

Čl. VI
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
Na podsúvahových účtoch je vedený majetok od 16,60 EUR do 1 699,99 EUR pri hmotnom majetku a od 16,60 EUR do
2399,99 EUR pri nehmotnom majetku.
Druh položky

Opis položky

Drobný hmotný majetok v hodnote od 16,60
do 1 700 €

Hodnota

Účet

56 859,66

771

Čl. IX
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Uznesením mestského zastupiteľstva v Žiari ad Hronom č. 123/2013 zo dňa 28.11.2013 bol schválený rozpočet na
rok 2014. V zmysle § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a schváleného VZN č. 11/2013 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školského zariadenia bol pre rok schválený rozpočet nasledovne:
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Príjmy bežného rozpočtu v EUR
Zdroj

Názov

41

Poplatky školné a zápisné

72

Grant na rozvoj školstva

41

Úroky

Schválený rozpočet
20 000,00

Rozpočet
po zmenách
24 000,00

Skutočnosť
k 31.12.2014
24 230,00

3 000,00

3 000,00
1,69

Spolu

20 000,00

27 000,00

27 231,69

Výdavky bežného rozpočtu v EUR
Zdroj

Názov výdavku

41

Bežné výdavky

72

Sponzorské – Slovalco

Spolu

Schválený
rozpočet
291 600,00

291 600,00

Rozpočet
po zmenách
309 706,00

Skutočnosť
k 31.12.2013
309 691,99

3 000,00

3 000,00

312 706,00

312 691,99

Čl. X
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky
Po 31. decembri 2014 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej
závierke za rok 2014.
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