Čl. VII
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

1. Deriváty - opis významných položiek derivátov
Slovný popis derivátu

Deň dohodnutia

Deň vyrovnania

Hodnota v €

Spolu

Textová časť: Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň v uvedenom Čl. VII, bod č.1.

2. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Popis majetku

Hodnota majetku v €

Forma zabezpečenia

Spolu

Textová časť: Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň v uvedenom Čl. VII, bod č.2.

3.

Ďalšie informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Druh položky
Prijaté depozitá a hypotéky
Prenajatý majetok - cudzí
Záložné právo

Opis položky

Hodnota v €

Základná škola - projekt
Bytový dom č.281

Účet

7 093,00
464 403,63

781 / 799
781 / 799

1 596,23

789 / 799

8 806,83
8 769,52
3 208,26
2 942,70
28 824,18
5 237,78
7 310,79
3 960,33
542 153,25

771 / 799
771 / 799
771 / 799
771 / 799
771 / 799
771 / 799
771 / 799
771 / 799

Trenčianske Bohuslavice
Majetok prijatý do úschovy
Prísne zúčtovateľné tlačivá
Materiál v skladoch civilnej ochrany
Odpísané pohľadávky
Operatívna evidencia - OTE

Drobný hmotný majetok - DHM

Materiál CO
Obecný úrad
Materská škola
Školská jedáleň
Základná škola
Obecný úrad
Materská škola
Školská jedáleň
Základná škola

Spolu

Čl. VIII
Informácie o iných aktívach a iných pasívach

1. Iné aktíva a iné pasíva /v €/
Iné aktíva a iné pasíva
Záväzky z poskytnutých záruk
Záväzky zo súdnych rozhodnutí
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych
predpisov

Opis

Hodnota celkom

Záväzky z ručenia
Budúce právo zo servisných zmlúv, poistných
zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv
Budúce právo z investovania prostriedkov
získaných oslobodením od dane z príjmov
Budúce právo z privatizácie
Spolu

2. Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou /v €/
Inv.
číslo

Nehnuteľná kultúrna pamiatka

Hodnota celkom

Spolu

3. Ostatné finančné povinnosti /v €/
Názov položky

Popis

Hodnota celkom

Hodnota týkajúca
sa spriaznených osôb

Povinnosti z devízových
termínovaných obchodov a iných
finančných derivátov
Povinnosti z opčných obchodov
Zákonná alebo zmluvná povinnosť
odobrať určité produkty, napr.
z dodávateľských zmlúv alebo
odberateľských zmlúv
Povinnosti z leasingových,
nájomných, servisných, poistných,
koncesionárskych, licenčných
a podobných zmlúv
Povinnosť investovať prostriedky
získané oslobodením od dane z
príjmov
Iné povinnosti
Spolu

Textová časť: Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre Čl. VIII, bod č.1, 2, 3.

Čl. IX
Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov,
dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky
1. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov
a iných orgánov účtovnej jednotky /v €/

Suma peňažných príjmov - poslanci
Hodnota nepeňažných príjmov
Peňažné preddavky
Hodnota nepeňažných preddavkov
Poskytnuté úvery

Súčasní
členovia
štatutárnych
orgánov
1 099,25

Súčasní
členovia
dozorných
orgánov

Súčasní
členovia
iných
orgánov

Bývalí
Bývalí
členovia
členovia
štatutárnych dozorných
orgánov
orgánov

Bývalí
členovia
iných
orgánov

Poskytnuté záruky
Iné plnenia
Spolu

1 099,25

Čl. X
Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch
účtovnej jednotky a spriaznených osôb

1. Informácie o spriaznených
a spriaznených osôb /v €/
Druh obchodu

osobách

a o ekonomických

Hodnoty obchodu
v€

vzťahoch

Podiel obchodu na
celkovom objeme
obchodov v %

účtovnej

jednotky

Hodnota ešte
neukončených obchodov
(môže byť aj v %)

Kúpa alebo predaj
Poskytnutie služby
Zmluvy o obchodnom zastúpení
Licenčné zmluvy
Transfery
Know-how
Úvery, pôžičky, výpomoci
Záruky
Iné obchody

2. Spriaznenými osobami sú:
- právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke dcérskou účtovnou jednotkou
alebo materskou účtovnou jednotkou,
právnické osoby, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke alebo je v nich
vykonávaný podstatný vplyv účtovnou jednotkou,
fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný
vplyv,
zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke
osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú
zamestnancami a ich blízke osoby,
právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v treťom a štvrtom bode vykonávajú
podstatný vplyv a to aj sprostredkovane,
osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke
prostredníctvom členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký
vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch účtovných jednotiek; vplyvom
sa rozumie priamy vplyv aj sprostredkovaný vplyv,
osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť
ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou,
osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb
hospodársky závislá.

Textová časť: Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň v Čl. X, bod č.1.


Z účtu nájomníkov presúvame peniaze na BÚ na zaplatenie splátky. V zmluve ŠFRB je
bežný účet, z ktorého sa majú platiť splátky, preto sa prevádzajú peniaze na zaplatenie istiny.

Do rezervného fondu má ísť suma 28 119,01 € / zostatok z roka 2010 /. V januári sa platila
elektrická energia, tak na účte nebolo toľko financií. Preto sa suma prevádzala na osobitný účet
na dva krát. Prvý krát boli peniaze dané na osobitný účet 01.03.2011 vo výške 14 119,01 €,
druhý krát dňa 24.03.2011 vo výške 14 000,- €.

Čl. XII
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky
1.

-

-

pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré
nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej
závierky s uvedením dôvodu týchto zmien,
dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek,
zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku,
vydané dlhopisy a iné cenné papiere,
zmena právnej formy účtovnej jednotky,
mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad živelné
pohromy,
iné mimoriadne skutočnosti

Textová správa: Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň v uvedenom Čl. XII.

V Trenčianskych Bohuslaviciach, dňa 20.01.2012

---------------------------------------------Darina Kosová
zodpovedná osoba za vypracovanie

------------------------------------------Ing. Bibiana Naďová
starostka obce

