POZNÁMKY
KONSOLIDOVANEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
k 31.12.2014
Čl. I
Všeobecné údaje
1.

Konsolidujúca účtovná jednotka
Názov konsolidujúcej účtovnej jednotky:
Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky
Dátum zriadenia

2.

Konsolidované účtovné jednotky:
Poradové
číslo

3.

Obec Stráne pod Tatrami
Stráne pod Tatrami 2, 059 76 Stráne pod Tatrami
1.7.1973

Názov a adresa účtovnej
jednotky

IČO

Druh
vzťahu

Súčasťou
Právna Konsolidovaný
súhrnného celku od
forma
podiel (%)
do

1.

Obec Stráne pod Tatrami

00326593

Materská
UJ

Obec

100%

1.7.1973 31.12.2014

2.

Základná škola s
materskou školou Stráne
pod Tatrami, okres
Kežmarok

37874195

Dcérska
ÚJ

PO

100%

1.4.2002 31.12.2014

Priemerný počet zamestnancov k 31.12.2014
Názov organizácie

Priemerný počet
zamestnancov

Obec Stráne pod Tatrami

4.

Základná škola s materskou školou Stráne pod Tatrami, okres Kežmarok

12
40

Spolu

52

Metódy oceňovania použité pri ocenení jednotlivých položiek konsolidovanej účtovnej závierky
a)

dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný: - v obstarávacej cene,

b)

dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou: - nebol,

c)

dlhodobý hmotný majetok nakupovaný: - v obstarávacej cene,

d)

dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou: - nebol,

e)

dlhodobý hmotný majetok získaný darovaním alebo delimitáciou: - nebol,

f)

dlhodobý finančný majetok: - v obstarávacej cene,

g)

zásoby nakupované: - v obstarávacej cene,

h)

zásoby vytvorené vlastnou činnosťou: - neboli,

i)

zásoby získané darovaním alebo delimitáciou: - neboli,

j)

pohľadávky: - menovitou hodnotou,

k)

krátkodobý finančný majetok: - v obstarávacej cene,

l)

časové rozlíšenie na strane aktív: - menovitou hodnotou,

m)

záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov: - menovitou hodnotou,

n)

časové rozlíšenie na strane pasív: - menovitou hodnotou,

o)

deriváty: - neboli,

p)

majetok a záväzky zabezpečené derivátmi: - nebolo,

q)

majetok obstaraný z transferov: - v obstarávacej cene,

r)

finančný a operatívny leasing: - menovitou hodnotou,

s)

transfery – menovitou hodnotou.

Čl. II
Informácie o metódach a postupoch konsolidácie

1.

Metódy a postupy konsolidácie
Poradové
číslo

Názov organizácie

Druh
vzťahu

Metóda
konsolidácie

01.

Základná škola s materskou
školou Stráne pod Tatrami,
okres Kežmarok

Dcérska
ÚJ

metóda úplnej
konsolidácie

Podiel na Podiel na
Konsolidovaný
vlastnom hlasovacích
podiel
imaní
právach
100%

100%

100%

Čl. III
Konsolidačné operácie
Prehľad konsolidačných operácií podľa typu:
Konsolidácia nákladov a výnosov

Účet
Názov účtu
502
Spotreba energie
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce
588
Náklady z odvodu príjmov
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
Konsolidácia nákladov a výnosov spolu

Má dať

1 521,30 €
38 545,02 €
5 912,40 €
29,88 €
46 008,60 €

Dal
1 521,30 €
44 457,42 €
29,88 €

46 008,60 €

Konsolidácia pohľadávok a záväzkov
Účet
Názov účtu
355
Zúčtovanie kapitálových transferov rozpočtu obce
Konsolidácia pohľadávok a záväzkov spolu

Má dať
14 949,36 €
14 949,36 €

Čl. VII
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky
Do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne významné skutočnosti.

Dal
14 949,36 €
14 949,36 €

