Poznámky k 31.12.2010
ako súčasť konsolidovanej účtovnej závierky
účtovnej jednotky verejnej správy
obce Zubrohlava
Čl. I
Všeobecné údaje
Identifikačné údaje o konsolidujúcej účtovnej jednotke
Názov konsolidujúcej účtovnej jednotky

Obec Zubrohlava

Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky

Plátennícka 464, 029 43 Zubrohlava

Dátum založenia, vzniku konsolidujúcej účtovnej
jednotky

1.1.1990

Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách – rozpočtových organizáciách
v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky
Názov konsolidovanej účtovnej jednotky

ZŠ a MŠ Zubrohlava

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky

Školská 238, 029 43 Zubrohlava

Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky

1.7.2002

Informácie o zamestnancoch konsolidovaného celku

Priemerný počet zamestnancov konsolidovaného
celku počas účtovného obdobia

47

z toho zamestnancov obce:

8

z toho zamestnancov ZŠ s MŠ a ŠJ:

39

z toho : Počet vedúcich zamestnancov
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Informácie o zostavení individuálnej účtovnej závierky konsolidovanej účtovnej jednotky –
obchodnej spoločnosti, ak je iný ako 31.12.2009

Obchodné meno konsolidovanej účtovnej jednotky

Obec Zubrohlava
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Deň, ku ktorému bola zostavená individuálna
účtovná závierka konsolidovanej účtovnej jednotky

31.12.2010

Informácie o metódach oceňovania použitých pri ocenení jednotlivých položiek konsolidovanej
účtovnej závierky obce Zubrohlava:


Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti. Za základ sa berú všetky riziká,
straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe ku dňu zostavenia
účtovnej závierky.



Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje
cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).



Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré predstavujú
všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a všetky nepriame náklady
vzťahujúce sa na výrobu alebo inú činnosť.



Dlhodobý majetok nadobudnutý darovaním sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou, teda
cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.



Dlhodobý majetok nadobudnutý prevodom správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v
účtovníctve.



Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.



Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorou je cena obstarania vrátane nákladov
súvisiacich s obstaraním ako napr. prepravné, provízia, poistné a zľavy.



Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi t.j. priamymi nákladmi
vynaloženými na tvorbu zásob ako aj časťou nepriamych nákladov, ktoré sa k tvorbe zásob
vzťahujú.



Pohľadávky sa oceňujú v menovitej hodnote.



Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami, vrátane nákladov súvisiacich
s obstaraním.



Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou.



Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.



Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou.



Záväzky sa pri ich prevzatí 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.
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Čl. II
Informácie o metódach a postupoch konsolidácie
Konsolidovaná účtovná závierka obce Zubrohlava bola zostavená v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo dňa 17. decembra 2008
a postupoch konsolidácie

č. MF/27526/2008 – 31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach
vo verejnej

správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek

konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe.
Zahrnutie konsolidovaných účtovných jednotiek do konsolidovanej účtovnej závierky
Názov resp. obchodné meno

Metóda

Metóda

Metóda

konsolidovanej účtovnej jednotky

úplnej

podielovej

vlastného

konsolidácie

konsolidácie

imania

ZŠ a MŠ Zubrohlava

áno

-

-

Metóda úplnej konsolidácie bola použitá pri dcérskych účtovných jednotkách.
Moment prvej konsolidácie kapitálu :
 Pri rozpočtových organizáciách je to deň ich zriadenia.
Čl. III
Informácie o údajoch aktív a pasív
(viď Konsolidované poznámky - tabuľky)
Popis údajov vyplnených v prehľade pohybov dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku


Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa chápe k 31.12.2009



Bežné účtovné obdobie sa vykazuje k 31.12.2010



Prírastok je prvotné vykázanie obstarania dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného
majetku akoukoľvek formou, zvýšenie aktív (napr. kúpa, darovanie)



Úbytok je vykázanie zníženia aktív (napr. predaj, darovanie)



Presun je vykázanie zmeny hodnoty niektorej položky bez zmeny celkovej hodnoty aktív

Popis významných informácií o aktívach a pasívach (z tabuliek „Konsolidované poznámky tabuľky ) :


Konsolidovaný celok obce Zubrohlava zahŕňa 1 rozpočtovú organizáciu, jej identifikačné údaje
sa nachádzajú v priloženom prehľade.



Rezervy sa v konsolidovanom celku tvorili v rámci hlavnej činnosti a konkrétne hodnoty sa
nachádzajú v priloženom

prehľade o pohybe rezerv; najvýznamnejšia tvorba rezerv – na

nevyčerpanú dovolenku a zostavenie a overenie individuálnej účtovnej závierky.
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Prehľad o pohybe dlhodobého majetku sa nachádza v priloženom tabuľkovom formulári
a vysvetľuje položky súvahy – aktív.



Konsolidovaný celok vykazuje krátkodobé pohľadávky vo výške 5.900,- €, ktoré sa týkajú týchto
druhov ekonomických transakcií: pohľadávky na DzN a poplatkoch za komunálny odpad, strava
- ŠJ. Najväčší podiel na vykázaných krátkodobých pohľadávkach majú pohľadávky za DzN
a poplatky za komunálny odpad.



Konsolidovaný celok vykazuje dlhodobé záväzky vo výške 2.896,- €, ktoré sa týkajú záväzkov
zo sociálneho fondu účet 472. Väčší podiel na vykázaných dlhodobých záväzkoch má ZŠsMŠ
Zubrohlava.



Konsolidovaný celok vykazuje krátkodobé záväzky vo výške 58.865,- €, ktoré sa týkajú týchto
druhov ekonomických transakcií – mzdy a odvody za zamestnancov za mesiac december 2010,
účet 321 – telefóny, zber a vývoz odpadu za mesiac december 2010, nákup tovar. Najväčší
podiel

na

vykázaných

krátkodobých

záväzkoch

a poisťovniam.

V Zubrohlave dňa 13. júna 2011

Vypracoval: Zuzana Lipovská – účtovníčka

Schválil: Pavol Bugeľ – starosta obce
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majú

záväzky

voči

zamestnancom

