Poznámky
Čl. I
Všeobecné údaje
(1)

Identifikačné údaje účtovnej jednotky
a)
názov a sídlo účtovnej jednotky zostavujúcej účtovnú závierku: Škola v prírode,
Dobrá Voda 150, 919 54, identifikačné číslo organizácie: 34000232, dátum
zriadenia: 01.07.1993, spôsob zriadenia: zriaďovateľská listina, názov a sídlo
zriaďovateľa: Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
b)
právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky – účtovná jednotka zostavuje riadnu
účtovnú závierku
c)
informácia, či je účtovná jednotka súčasťou konsolidovaného celku: áno

(2)

Opis činnosti účtovnej jednotky: stravovacie a ubytovacie služby

(3)

Informácie o štatutárnych zástupcoch a organizačnej účtovnej jednotky
Mená a priezviská štatutárnych zástupcov: Ing. Jana Lukačovičová, funkcie štatutárnych
zástupcov: riaditeľka, priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia: 9, počet
zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky: 9,
z toho počet vedúcich zamestnancov:1
Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1)

Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka
bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti – áno.

(2)

Zmeny účtovných metód a účtovných zásad s uvedením dôvodov týchto zmien a vyčíslením
ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia – bez
zmien.

(3)

Spôsob ocenenia jednotlivých položiek
a)
dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný – oceňuje sa obstarávacou cenou,
b)
dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – účtovná jednotka
nevytvára dlhodobý nehmotný majetok vlastnou činnosťou,
c)
dlhodobý hmotný majetok nakupovaný – oceňuje sa obstarávacou cenou,
d)
dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – účtovná jednotka
nevytvára dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou,
e)
dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne –
oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou,
f)
dlhodobý finančný majetok – oceňuje sa obstarávacou cenou,
g)
zásoby nakupované – oceňujú sa obstarávacou cenou,
h)
zásoby vytvorené vlastnou činnosťou – účtovná jednotka nevytvára zásoby vlastnou
činnosťou,
i)
zásoby získané bezodplatne – oceňujú sa reprodukčnou obstarávacou cenou,
j)
pohľadávky – pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou,
k)
krátkodobý finančný majetok – oceňuje sa menovitou hodnotou,
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l)
m)

n)

(4)

časové rozlíšenie na strane aktív – vykazuje sa vo výške, ktorá je potrebná
na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím,
záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – pri ich vzniku sa oceňujú
menovitou hodnotou. 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,
časové rozlíšenie na strane pasív – vykazuje sa vo výške, ktorá je potrebná
na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím,

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. Účtovné odpisy
sa zaokrúhľujú na 2 desatinné miesta smerom nahor. Metóda odpisovania sa používa
lineárna. Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto:
Odpisová skupina 1 – doba odpisovania 4 roky
Odpisová skupina 2 – doba odpisovania 6 rokov
Odpisová skupina 3 – doba odpisovania 8 rokov
Odpisová skupina 4 – doba odpisovania 12 rokov
Odpisová skupina 5 – doba odpisovania 20 rokov
Odpisová skupina 6 – doba odpisovania 40 rokov
Drobný hmotný majetok od 16,63 Eur do 1.700,00 Eur, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej
jednotky nie je dlhodobým hmotným majetkom, sa účtuje na podsúvahových účtoch.

(5)

Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.
V účtovníctve sa uplatňuje zásada opatrnosti – prechodné zníženie majetku sa vyjadruje
vytvorením opravnej položky.

(6)

Zásady pre vykazovanie transferov.
Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou.

(7)

Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro.
Účtovná jednotka neúčtuje o cudzej mene.
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Čl. III
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy
A

Neobežný majetok

(1)

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
a)
prehľad o pohybe dlhodobého majetku, pohybe obstarávacích cien, pohybe oprávok
a opravných položiek, pohybe zostatkových cien podľa jednotlivých zložiek tohto
majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy
1.
názov účtovnej jednotky: Škola v prírode,
2.
dátum, ku ktorému sa zostavuje prehľad o pohybe dlhodobého majetku:
31.12.2018,
3.
stav k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia:
18.079,65 Eur,
4.
+ úbytky,
5.
– úbytky: 3.541,08 Eur,
6.
+/- presuny,
7.
stav k 31. decembru bežného účtovného obdobia: 14.538,57 Eur,

B
(1)

b)

spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
majetku: poistná zmluva – budovy, haly, stavby, poistná suma 1.435.216,41 Eur,
súbor hnuteľného prevádzkového majetku, poistná suma 97.392,59 Eur

c)

opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve alebo v správe účtovnej jednotky
– účtovná jednotka nemá majetok vo svojom vlastníctve, majetok má v správe
od TTSK,

d)

opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo,
majetok v správe účtovnej jednotky – 155.009,18 Eur

Obežný majetok
Zásoby
a)
vývoj opravnej položky k zásobám v tejto štruktúre:
1.
položka zásob v členení podľa jednotlivých položiek súvahy,
2.
výška zásob k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného
obdobia: 1.757,98 Eur,
3.
+ tvorba opravných položiek,
4.
- zníženie opravných položiek,
5.
- zrušenie opravných položiek,
6.
výška zásob k 31. decembru bežného účtovného obdobia: 2.301,51 Eur,
7.
opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k zásobám,
b)

spôsob a výška poistenia zásob – poistná zmluva, poistná suma 1.714,68 Eur
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(2)

(3)

Pohľadávky
a)
opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy:
Faktúra č. 70/2018 v sume 1.774,50 Eur – za stravu a ubytovanie
Faktúra č. 72/2018 v sume 732,61 Eur – za stravu a ubytovanie
Faktúra č. 73/2018 v sume 1.193,06 Eur – za stravu a ubytovanie
Faktúra č. 74/2018 v sume 960,80 Eur – za stravu a ubytovanie
Faktúra č. 75/2018 v sume 1.027,00 Eur – za stravu
b)

pohľadávky podľa doby splatnosti v tejto štruktúre – tabuľka č. 4:
1.
hodnota pohľadávok v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru
bežného účtovného obdobia: 5.687,97 Eur,
2.
hodnota pohľadávok v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru
bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia: 5.256,45 Eur,

c)

opis pohľadávok podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru bežného
účtovného obdobia a k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného
obdobia v tejto štruktúre – tabuľka č. 4:
1.
pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka:
- k 31. decembru bežného účtovného obdobia: 5.687,97 Eur
- k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia:
5.256,45 Eur
2.
pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov,
3.
pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov,

Finančný majetok
a)
opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku
Bankové účty – zostatok k 31. decembru bežného účtovného obdobia:
Bankový účet – PČ: 3.815,34 Eur
Bankový účet – SF: 379,61 Eur
Bankový účet – depozit: 17.416,94 Eur
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Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
A

Vlastné imanie
Prehľad o pohybe vlastného imania v členení podľa jednotlivých položiek súvahy, pre ktoré
má účtovná jednotka obsahovú náplň, v tejto štruktúre – tabuľka č. 5:
a)
názov položky: Nevysporiadaný VH minulých rokov
b)
výška vlastného imania k 31. decembru bežného účtovného obdobia: 1.197,49 Eur,
c)
+ zvýšenie
d)
– zníženie
e)
+/- presun: 811,67 Eur,
f)
výška vlastného imania k 31. decembru bežného účtovného obdobia: 2.009,16 Eur,
g)
názov položky: Výsledok hospodárenia
h)
výška vlastného imania k 31. decembru bežného účtovného obdobia: 811,67 Eur,
i)
+ zvýšenie: 1.925,34 Eur
j)
– zníženie
k)
+/- presun: 811,67 Eur,
l)
výška vlastného imania k 31. decembru bežného účtovného obdobia: 1.925,34 Eur

B

Záväzky

(1)

Záväzky podľa doby splatnosti – tabuľka č. 8
a)
záväzky podľa doby splatnosti v tejto štruktúre:
1.
výška záväzkov v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru
bežného účtovného obdobia: 19.978,90 Eur,
2.
výška záväzkov v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru
bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia: 10.404,99 Eur,
b)

opis záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru bežného účtovného
obdobia a k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
v tejto štruktúre:
1.
záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka:
- k 31. decembru bežného účtovného obdobia: 19.452,40 Eur
- k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia:
10.175,82 Eur
2.
záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich
rokov vrátane:
- k 31. decembru bežného účtovného obdobia: 526,50 Eur
- k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia:
229,17 Eur

c)

popis významných položiek záväzkov:
záväzky zo sociálneho fondu (účet 472) – 526,50 Eur, dodávatelia (účet 321)
– 183,22 Eur, prijaté preddavky (účet 324) – 306,75 Eur, iné záväzky (účet 379) –
- 981,57 Eur, zamestnanci (účet 331) – 9.239,16 Eur, zúčtovanie s orgánmi
sociálneho a zdravotného poistenia (účet 336) – 6.436,32 Eur, daň z príjmov
(účet 341) – 736,80 Eur, ostatné priame dane (účet 342) – 1.568,58 Eur
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Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch
(1)

Výnosy
Popis a výška významných položiek výnosov
a)
tržby za vlastné výkony a tovar: 149.832,90 Eur
b)
finančné výnosy: 5,95 Eur
c)
výnosy z transferov: 201.754,54 Eur
d)
ostatné výnosy: preplatok za zemný plyn – 988,81 Eur, preplatky zo zúčtovania
zdravotného poistenia – 215,12 Eur

(2)

Náklady
a)
spotrebované nákupy: 75.042,63 Eur
b)
služby: 26.185,85 Eur
c)
osobné náklady: 114.004,75 Eur
d)
dane a poplatky: 842,40 Eur
e)
odpisy: 3.541,08 Eur
f)
finančné náklady: 3,90 Eur
g)
daň z príjmov: 736,80 Eur
h)
náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov: 130.514,57 Eur
Čl. VI
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

(1)

Ďalšie informácie
Na podsúvahových účtoch 750-1 a 760-1 účtuje účtovná jednotka o drobnom hmotnom
majetku v celkovej hodnote 102.353,00 Eur.
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Čl. VII
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Informácie o rozpočte a hodnotenia plnenia rozpočtu v tejto štruktúre:
a)
príjmy bežného rozpočtu s uvedením názvu príjmu, výšky príjmu podľa
schváleného rozpočtu, rozpočtu po zmenách a skutočnosti za bežné účtovné
obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie – tabuľka č. 12
Rozpis ukazovateľov rozpočtu zo dňa 16.01.2018:
Funkčná klasifikácia: 09608
Kód programového rozpočtu: 008 06
Rozpočtové príjmy – vlastné, ekonomická klasifikácia 200: 133.000,00 Eur
Rozpočtové opatrenie – úprava rozpočtu zo dňa 31.08.2018:
Bežné príjmy – príjmové finančné operácie (EK 453): + 2.555,00 Eur
Rozpočtové opatrenie – úprava rozpočtu zo dňa 19.12.2018:
Bežné príjmy – na základe vlastných príjmov (EK 200): + 22.343,00 Eur
b)

výdavky bežného rozpočtu s uvedením názvu výdavku, výšky výdavku podľa
schváleného rozpočtu, rozpočtu po zmenách a skutočnosti za bežné účtovné obdobie
a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie – tabuľka č. 13
Rozpis ukazovateľov rozpočtu zo dňa 16.01.2018:
Bežné výdavky spolu, z toho: 201.148,00 Eur
- bežné výdavky – originálny výkon, kód zdroja 41: 68.148,00 Eur
- bežné výdavky na základe vlastných príjmov: 133.000,00 Eur
Rozpočtové opatrenie – úprava rozpočtu zo dňa 31.08.2018:
Bežné výdavky – výdavky na základe zapojenia príjmových finančných operácií
(EK 453): + 2.555,00 Eur
Rozpočtové opatrenie – úprava rozpočtu zo dňa 19.12.2018:
Bežné výdavky spolu, z toho: + 22.343,00 Eur
– na základe vlastných príjmov, kód zdroja 46: + 18.000,00 Eur
– na základe vlastných príjmov, kód zdroja 71: + 2.500,00 Eur
– zo zisku z podnikateľskej činnosti, kód zdroja 72d: + 1.843,00 Eur

finančné operácie s finančnými aktívami za bežné účtovné obdobie a bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie – tabuľka č. 14
Príjmové finančné operácie – zostatok prostriedkov finančných aktív za bežné
účtovné obdobie: 2.554,95 Eur, bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie: 0,- Eur
Čl. VIII
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky
c)

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky.
V účtovnej jednotke nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by ovplyvnili účtovnú závierku.
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