Poznámky k 31.12.2013

Čl. I
Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky
Názov účtovnej jednotky: Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sídlo účtovnej jednotky: Špitálska 25, 811 08 Bratislava
Identifikačné číslo (IČO): 30795362
Dátum zriadenia: 1.4.2004
Spôsob zriadenia : Zriaďovacia listina
Názov zriaďovateľa: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sídlo zriaďovateľa: Špitálska 4-8, 816 43 Bratislava
Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: riadna
Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku
Kapitoly 22 – Ministerstvo práce, sociálnych vecí
Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného a rodiny Slovenskej republiky

celku

2. Opis činnosti účtovnej jednotky
Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je
príspevková organizácia zriadená na poskytovanie vzdelávania, výchovnej činnosti, poradenstva,
konzultačnej činnosti, na vykonávanie marketingu a propagácie v oblasti ľudských zdrojov, na
medzinárodnú spoluprácu, na prípravu a realizáciu projektov a grantov a na plnenie ďalších úloh
v rozsahu pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Predmetom činnosti našej organizácie je najmä:
a) vykonávanie aktivít a činností v oblasti zamestnanosti, bezpečnosti práce, rodinnej
politiky, sociálnych služieb, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí,
b) celoživotné vzdelávanie štátnych zamestnancov a zamestnancov vykonávajúcich prácu
vo verejnom záujme,
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c) vzdelávanie a realizovanie odborne špecializovaných projektov aj pre iné právnické
osoby a fyzické osoby, a to za úhradu,
d) zabezpečovanie koncepčnej činnosti, odbornej metodickej činnosti, koordinačnej
činnosti, informačnej činnosti, výchovno-vzdelávacej činnosti, propagácie a iných
činností podľa potreby a požiadavky ministerstva,
e) príprava a realizácia projektov financovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie
a iných grantov,
f) spolupráca s ostatnými orgánmi štátnej správy a verejnej správy pri príprave realizácie
vzdelávania,
g) vypracovanie podľa požiadaviek ministerstva podkladov pre zadanie grantov na riešenie
úloh v pôsobnosti ministerstva a podieľanie sa na ich realizácii a vyhodnocovaní,
h) príprava a realizácia projektov medzinárodnej spolupráce zameraných na oblasti, ktoré sú
v pôsobnosti ministerstva.
3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky
Štatutárny zástupca : Ing. Martin Ružička
Funkcia štatutárneho zástupcu: riaditeľ
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia: 14,95
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka: 15
z toho počet vedúcich zamestnancov: 2

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
Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého
pokračovania účtovnej jednotky vo svojej činnosti

áno
nie

x

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad

Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti
predchádzajúcemu účtovnému obdobiu
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áno
nie

x

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

a) dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje
cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (napr. clo, inštaláciu, poistné a pod.) Súčasťou
obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú úroky z úverov. Zľava z ceny, ktorú
poskytol dodávateľ k majetku sa účtuje ako zníženie nákladov na predaný alebo spotrebovaný
majetok.
b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Za
vlastné náklady sa považujú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a
všetky nepriame náklady vzťahujúce sa na výrobu alebo inú činnosť.
c) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu
obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (napr. clo, montáž, dopravu, poistné a pod.).
Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nie sú úroky z úverov. Zľava z ceny,
ktorú poskytol dodávateľ k majetku sa účtuje ako zníženie nákladov na predaný alebo
spotrebovaný majetok.
d) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Za
vlastné náklady sa považujú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a
všetky nepriame náklady vzťahujúce sa na výrobu alebo inú činnosť.
e) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne
Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo
pri prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve. Ak cenu nie je
možné zistiť, oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou. Dlhodobý nehmotný a hmotný
majetok obstaraný iným spôsobom (napr. bezodplatne nadobudnutý majetok, delimitovaný, novo
zistený majetok pri inventarizácii) sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou, t.j. cenou, za
ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
f) zásoby nakupované
Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady
súvisiace s obstaraním (napr. clo, dovoznú prirážku, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.).
Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sú oceňované
váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien. Účtovanie obstarania a úbytku zásob sa
vykonáva spôsobom B.
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g) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi.
h) zásoby získané bezodplatne
Zásoby získané darovaním alebo delimitáciou sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou.
Toto ocenenie sa upravuje o zníženie hodnoty zásob.
i) pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Pohľadávky pri odplatnom
nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú
obstarávacou cenou, t.j. vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.
j) krátkodobý finančný majetok
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú menovitou hodnotou.
k) časové rozlíšenie na strane aktív
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
l) záväzky vrátane rezerv
Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou a pri ich prevzatí sa 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.
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa v očakávanej
výške záväzku. V našej organizácii tvoríme ostatné rezervy na prebiehajúce a hroziace súdne
spory, mzdy na dovolenku vrátane sociálneho a zdravotného poistenia, na nevyfakturované
dodávky a služby.
m) časové rozlíšenie na strane pasív
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
n) majetok obstaraný z transferov
Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a
náklady súvisiace s obstaraním.

4

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania,
sadzby odpisov a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov
Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok odpisovaný sa odpisuje podľa
odpisového plánu, ktorý bol zostavený v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z.
n. p. na základe predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho
morálneho a fyzického opotrebenia. Účtovné odpisy boli zaokrúhľované na dve desatinné
miesta.
Odpisová skupina

Doba odpisovania v rokoch

Počítače a kopírovacie zariadenie

8

Ročná odpisová sadzba
12,5

5. Zásady pre vykazovanie transferov
Dotácie, príspevky, rozpočtové bežné výdavky, kapitálové výdavky, grant a iné finančné
operácie sa účtujú ako transfery, bežné transfery alebo kapitálové transfery v súlade s § 19
Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre
rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v z.
n. p. Zásady pre vykazovanie transferov sa riadia Metodickým usmernením Ministerstva financií
Slovenskej republiky pre kapitoly štátneho rozpočtu v oblasti účtovania a vykazovania
transferov.
6. Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu euro
referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo
v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis, resp. v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka.
Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za menu euro sa použije kurz, za ktorý bola táto
cudzia mena nakúpená. Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti sa použije prepočet cudzej
meny na eurá cena zistená váženým aritmetickým priemerom. Na ocenenie pohľadávky
a záväzkov v cudzej mene spojených s účtovaním poskytnutého alebo prijatého preddavku
v cudzej mene sa použije kurz v čase prijatia alebo poskytnutia preddavku.
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Čl. III
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy
A) Neobežný majetok

1.

Dlhodobý nehmotný majetok,
finančný majetok

dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý

Údaje o stave a pohybe na účtoch dlhodobého majetku sú uvedené v Tabuľke č.1 tabuľkovej
časti poznámok.
Naša organizácia eviduje majetok v nasledovnom členení:




samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí predstavujú hodnotu 36 405,88 EUR,
dopravné prostriedky predstavujú hodnotu 47 638,22 EUR,
drobný dlhodobý hmotný majetok predstavuje hodnotu 1 758,89 EUR.

Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku
Druh
dlhodobého
majetku
Samostatné
hnuteľné veci
a súbory
hnuteľných
vecí
Dopravné
prostriedky
Spolu

Výška
poistenia

Spôsob poistenia
názov
poisťovne

druh rizík

Kooperatíva,
a.s.

poistenie pre prípad krádeže a živelných udalostí

447,05

1 700,00

zákonné a havarijné poistenie

1245,46

2 257,00

x

1692,51

Kooperatíva,
a.s.
x
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suma ročného
poistného

B) Obežný majetok
1.

Pohľadávky

a) Pohľadávky podľa doby splatnosti
Štruktúra pohľadávok podľa doby splatnosti ako aj opis pohľadávok podľa zostatkovej doby
splatnosti k 31.12. bežného účtovného obdobia a k 31.12 bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia sa uvádza v Tabuľke č.4 tabuľkovej časti poznámok.

2.

Finančný majetok

Krátkodobý
finančný
majetok

Riadok
súvahy

a
Bankové účty
Spolu

3.

b
088

Prírastky

1
81 078,27
81 078,27

Úbytky

2
7 856 699,62
7 856 699,62

Zostatok k 31.12.
bežného
účtovného
obdobia

3
7 816 882,29
7 816 882,29

4
120 895,60
120 895,60

Časové rozlíšenie aktív

Časové rozlíšenie Riadok
aktívne
súvahy
a
Náklady budúcich
období spolu ,z
toho

b
111

Predplatné poistné

Predplatné
Ostatné
Spolu

Zostatok k 31.12.
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

x

Zostatok k 31.12.
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

1

2

3

3 250,32

2 208,71

3 250,32

Zostatok k
31.12.
bežného
účtovného
obdobia
4

Opis
významných
položiek
časového
rozlíšenia
5

2 208,71

1 242,51

1 187,79

1 242,51

8,21

392,76

8,21

1 999,60

628,16

1 999,60

zákonná
a havarijná
poistka
1 187,79 služobných áut,
poistenie
majetku
organizácie
predplatné web
stránky, web
392,76
stránka IRR
projektu
628,16 stravné lístky

3 250,32

2 208,71

3 250,32

2 208,71
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x

Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
A) Vlastné imanie

Prehľad o pohybe vlastného imania v členení podľa jednotlivých položiek súvahy je uvedený
v Tabuľke č. 5 tabuľkovej časti poznámok.
Naša organizácia dosiahla kladný výsledok hospodárenia v hodnote 1 105 277,91 EUR,
z dôvodu úhrady záväzkov minulých rokov na národných projektoch Európskeho sociálneho
fondu.
B) Záväzky
1.

Rezervy

Krátkodobé rezervy
Stav a vývoj krátkodobých rezerv je uvedený v Tabuľke č.7 tabuľkovej časti poznámok.
Naša organizácia eviduje k 31.12.2013 ostatné krátkodobé rezervy v nasledovnom členení:




rezerva na mzdy na dovolenku vrátene sociálneho zabezpečenia v hodnote 17 473,56
EUR,
rezerva na nedoplatok za prenájom priestorov Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR v hodnote 200,00 EUR,
rezerva na prebiehajúce súdne spory za bývalých zamestnancov našej organizácie
v hodnote 31 987,40 EUR.

2.

Záväzky podľa doby splatnosti

Štruktúra záväzkov podľa doby splatnosti ako aj opis záväzkov podľa zostatkovej doby
splatnosti k 31. 12. bežného účtovného obdobia a k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia sa uvádza v Tabuľke č.8 tabuľkovej časti poznámok.
Celkové záväzky našej organizácie k 31.12.2013 predstavujú hodnotu 60 099,83 EUR.
326 Nevyfakturované dodávky
Naša organizácia vykazuje na účte 326 - Nevyfakturované dodávky hodnotu 99,83 EUR.
Nevyfakturované dodávky vykazujeme voči spoločnosti Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
v hodnote 60,00 EUR za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a voči spoločnosti DataCentrum
v hodnote 39,83 EUR za prekládku Štátnej pokladnice.
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379 Iné záväzky
Naša organizácia vykazuje na účte 379 - Iné záväzky hodnotu 60 000,00 EUR. Uvedená hodnota
predstavuje zábezpeku verejnej súťaže k predmetu zákazky „Odborné vzdelávanie a rozvoj
sociálnych zručností“ pre národný projekt Centrum sociálneho dialógu v hodnote 37 000,00
EUR a zábezpeku verejnej súťaže k predmetu zákazky „Vytvorenie mediálneho priestoru pre
Publicitu a propagáciu problematiky Inštitútu rodovej rovnosti“ v hodnote 23 000,00 EUR.

3.

Časové rozlíšenie pasív

Časové rozlíšenie
pasívne

Riadok
súvahy

a
Výdavky budúcich
období spolu, z toho
Projekt Inštitút rodovej
rovnosti

b

1

181

Projekt Centrum
sociálneho dialógu
Spolu

Zostatok k 31.12.
bezprostredne
Prírastky
predchádzajúceho
účtovného obdobia

x

2

Úbytky

3

Zostatok k
31.12.
bežného
účtovného
obdobia
4

265 452,50

0,00

265 452,50

0,00

97 665,31

0,00

97 665,31

0,00

167 787,19

0,00 167 787,19

0,00

265 452,50

0,00

0,00

265 452,50

Opis
významných
položiek
časového
rozlíšenia
5

dohody
dohody,
príkazné
zmluvy
x

Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch
1. Výnosy
Druh výnosov
Tržby za vlastné výkony a tovar
Zmena stavu vnútroorganizačných
zásob
Aktivácia
Finančné výnosy
Mimoriadne výnosy
Výnosy z transferov

Ostatné výnosy
Zúčtovanie rezerv a opravných
položiek z prevádzkovej činnosti
a finančnej činnosti a zúčtovanie
časového rozlíšenia
Spolu

Popis (číslo účtu a názov)
602 Tržby z predaja služieb

Suma v €
16 491,00
0,00
0,00
0,00
0,00

681 Výnosy z bežných transferov zo štátneho
rozpočtu
682 Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho
rozpočtu
648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej
činnosti
x
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3 928 958,77
1 103,59
951 741,88
15 901,28
4 914 196,52

Programová štruktúra
07E0301
07E0301
06G1501,06G1601
06G1602,07C0802
06G1603,06G1701
06G1602,07C0802
07E0301
07E0301
07E0301
Spolu

Popis (číslo účtu a názov)
602 Tržby z predaja služieb
681 Výnosy z bežných transferov zo štátneho
rozpočtu
681 Výnosy z bežných transferov zo štátneho
rozpočtu
681 Výnosy z bežných transferov zo štátneho
rozpočtu
681 Výnosy z bežných transferov zo štátneho
rozpočtu
681 Výnosy z bežných transferov zo štátneho
rozpočtu
682 Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho
rozpočtu
648 Ostatné výnosy prevádzkovej činnosti
653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej
činnosti
x

Suma v €
16 491,00

Popis (číslo účtu a názov)
501 Spotreba materiálu
502 Spotreba energie
511 Opravy a udržiavanie
512 Cestovné
513 Náklady na reprezentáciu
518 Ostatné služby
521 Mzdové náklady
524 Zákonné sociálne poistenie
527 Zákonné sociálne náklady
532 Daň z nehnuteľnosti
538 Ostatné dane a poplatky
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej
činnosti
568 Ostatné finančné náklady

Suma v €
10 348,07
4 191,34
4 077,58
29 171,29
365,02
139 295,81
1 903 962,82
608 210,02
10 769,92
0,00
113,39

2 007 390,70
341 911,11
536 394,80
872 866,52
170 395,64
1 103,59
951 741,88
15 901,28
4 914 196,52

2. Náklady
Druh nákladov
Spotrebované nákupy
Služby

Osobné náklady

Dane a poplatky
Odpisy, rezervy a opravné položky

Finančné náklady
Mimoriadne náklady
Náklady na transfery a náklady
z odvodu príjmov
Ostatné náklady
Spolu

2 379,26
49 660,96
2 137,50
0,00

548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
x
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1 044 235,63
3 808 918,61

Programová štruktúra
07E0301,06G1602,06G1603,06G1701
07C0802
07E0301
07E0301
07E0301,06G1603,06G1701,06G1602
07C0802
07E0301
07E0301,06G1601,06G1602,06G1603
06G1501,06G1701,07C0802

Popis (číslo účtu a názov)
501 Spotreba materiálu

10 348,07

502 Spotreba energie
511 Opravy a udržiavanie

29 171,29

513 Náklady na reprezentáciu

139 295,81

07E0301,06G1601,06G1602,06G1603
06G1501,06G1701,07C0802

524 Zákonné sociálne poistenie

07E0301
07E0301
07E0301,06G1601,06G1602,06G1603
06G1501,06G1701,07C0802

365,02

518 Ostatné služby
521 Mzdové náklady

07E0301

4 191,34
4 077,58

512 Cestovné

07E0301,06G1601,06G1602,06G1603
06G1501,06G1701,07C0802

07E0301
07E0301
07E0301

Suma v €

1 903 962,82

608 210,02

527 Zákonné sociálne náklady
532 Daň z nehnuteľnosti
538 Ostatné dane a poplatky
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej
činnosti
568 Ostatné finančné náklady

10 769,92
0,00
113,39

548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

1 044 235,63

Spolu

2 379,26
49 660,96
2 137,50

x

3 808 918,61

3. Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

Prehľad tržieb a výrobných nákladov našej organizácie je uvedený v Tabuľke č.10
tabuľkovej časti poznámok.
Čl. VI
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
1. Informácie o položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy a

o odpísaných pohľadávkach

Druh položky
a
Prenajatý majetok
Drobný krátkodobý
majetok(hmotný)
Drobný krátkodobý
majetok(nehmotný)

Hodnota

Účet

1
4 218,37

2
7890001

111 550,18

7890003

43 875,41

7890004

159 643,96

7890009

Spolu
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Čl. VII
Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky
a spriaznených osôb
V priebehu účtovného obdobia 2013 nevznikli žiadne obchodné vzťahy medzi účtovnou
jednotkou a spriaznenými osobami.

Čl. VIII
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

a) Príjmy rozpočtu

Prehľad príjmov rozpočtu je uvedený v Tabuľke č. 13 tabuľkovej časti poznámok.
Celkové príjmy našej organizácie k 31.12.2013 predstavujú hodnotu 4 685 448,07 EUR, z toho
rozpočtované príjmy predstavujú hodnotu 4 682 983,77 EUR a nerozpočtovaný príjem
sociálneho fondu predstavuje hodnotu 2 464,30 EUR.

Zdroj
Zdroj 111
Zdroj
11T1
Zdroj
11T2
Zdroj 45
Zdroj 45
spolu

Ekonomická
klasifikácia

Schválený
rozpočet

312001

270 144,00

2 007 390,30

2 007 390,30

Skutočnosť k 31.12
bezprostredne
predchádzajúceho
obdobia
918 016,32

341000

0,00

2 209 092,54

2 209 092,54

1 842 854,17

312001

0,00

389 839,93

389 839,93

325 209,60

223001
292027

15 000,00

76 661,00

76 661,00

285 144,00

4 682 983,77

4 682 983,77

54 225,00
13 531,47
3 153 836,56

Upravený
rozpočet
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Skutočnosť
k 31.12.2013

b) Výdavky rozpočtu

Prehľad výdavkov rozpočtu je uvedený v Tabuľke č. 14 tabuľkovej časti poznámok.
Celkové výdavky našej organizácie k 31.12.2013 predstavujú hodnotu 4 645 630,74 EUR, z toho
rozpočtované výdavky predstavujú hodnotu 4 642 264,74 EUR a nerozpočtovaný výdavok
sociálneho fondu predstavuje hodnotu 3 366,00 EUR.

Programo
vá
štruktúra

Zdroj

Položka
EK

07E0301

111

600

07E0301

45

600

06G1501

11T

600

06G1501

13T

600

06G1601

11T

600

06G1601

13T

600

06G1602

11T

600

06G1602

13T

600

06G1603

11T

600

06G1603

13T

600

06G1701

11T

600

06G1701

13T

600

07C0802

11T

600

07C0802

13T

600

spolu

x

x

Názov
položky

bežné
výdavky
bežné
výdavky
bežné
výdavky
bežné
výdavky
bežné
výdavky
bežné
výdavky
bežné
výdavky
bežné
výdavky
bežné
výdavky
bežné
výdavky
bežné
výdavky
bežné
výdavky
bežné
výdavky
bežné
výdavky
x

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
zmenách

Skutočnosť
k 31.12.bežné
ho účtovného
obdobia

Skutočnosť
k 31.12.bezpr
ostredne
predchádzajú
ceho
účtovného
obdobia

270 144,00

2 007 390,30

2 007 390,30

918 016,32

15 000,00

59 605,83

59 605,83

30 215,93

0,00

759 703,27

759 703,27

991 350,52

0,00

0,00

0,00

31 675,37

0,00

95 241,31

95 241,31

140 339,87

0,00

0,00

0,00

18 201,67

0,00

93 688,81

93 688,81

40 033,98

0,00

1 194,43

1 194,43

4 394,53

0,00

95 880,64

95 880,64

65 666,32

0,00

1 461,20

1 461,20

9 666,32

0,00

763 868,92

763 868,92

462 401,56

0,00

11 655,78

11 655,78

150 049,96

0,00

743 044,37

743 044,37

446 766,06

0,00

9 529,88

9 529,88

34 411,96

285 144,00

4 642 264,74

4 642 264,74

3 343 190,37

c) Finančné operácie

Informácie o finančných operáciách s finančnými aktívami za bežné účtovné obdobie
a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v Tabuľke č.15 tabuľkovej časti
poznámok.
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Čl. IX
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky
Po 31. decembri 2013 nenastali také skutočnosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo
vykázanie v individuálnej účtovnej závierke za rok 2013.
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