Poznámky k 31.12.2014
Čl. I
Všeobecné údaje
1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a informácie o činnosti účtovnej jednotky
Názov účtovnej jednotky

Výskumný ústav detskej psychológie a
patopsychológie

Sídlo účtovnej jednotky

831 05 Bratislava, Cyprichová 42

Dátum založenia/zriadenia

1964

Spôsob založenia/zriadenia

Rozhodnutie Národnej rady

Názov zriaďovateľa

Ministerstvo školstva SR

Sídlo zriaďovateľa

813 30 Bratislava 1, Stromová 1

IČO

00681385

DIČ

2020796415

Hlavná činnosť účtovnej jednotky

veda a výskum

Právny dôvod na zostavenie účtovnej
závierky
Iné všeobecné údaje napr. obec uvedie počet
obyvateľov; ZŠ uvedie počet žiakov, DD
uvedie počet klientov atď.

riadna

2. Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky
Štatutárny orgán /meno a priezvisko/

PhDr. Ľubomír Páleník, CSc.

Zástupca štatutárneho orgánu /meno
a priezvisko/
Priemerný počet zamestnancov počas
účtovného obdobia
Počet riadiacich zamestnancov

PhDr. Eva Farakašová, CSc.

Organizačné členenie účtovnej jednotky

-úsek výskumu

87
7

1

- metodicko-výskumný kabinet
-detské centrum
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Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
1. Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej
jednotky vo svojej činnosti
áno

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad
Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu
účtovnému obdobiu
nie
3.Spôsob ocenenia jednotlivých položiek
a)

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou.,
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho
obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:
x
x
x
x
x

dopravné
montáž
provízia
poistné
iné

Súčasťou obstarávacej ceny nie sú:
x úroky
x realizované kurzové rozdiely,

ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania.
Dlhodobý majetok hmotný a nehmotný vytvorený vlastnou činnosťou - nemáme
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Dlhodobý majetok získaný darovaním alebo delimitáciou sa oceňuje reprodukčnou
obstarávacou cenou.
- nemáme
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. - nebol
b) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou. - nemáme
c) Zásoby
Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou nemáme
Zásoby získané bezodplatne nemáme
d) Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
e) Krátkodobý finančný majetok
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
f)

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
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Od roku 2008 sa pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Pri nákladoch budúcich období bola
dodržaná zásada vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
Záväzky

Záväzky sa oceňujú menovitou hodnotou.
g) Rezervy
Rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Od roku 2008 sa pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia.
Výnosy budúcich období vytvorené prevodom z fondu dlhodobého majetku k 1.1.2008,
znížené o čerpanie odpisov.
h) Majetok obstaraný z transferov je ocenený obstarávacou cenou:
Pridelené kapitálové prostriedky v roku 2014 vo výške 6 000,00 €
budú použité v roku 2015 na nákup kotla
Deriváty – nemáme
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
i)

Majetok obstaraný formou finančného a operatívneho leasingu

- os automobil – 836,13

j)

Cudzia mena
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene boli prepočítané na slovenskú menu kurzom
vyhláseným Národnou bankou Slovenska platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu..
K 31.12.2014 majetok, záväzky v cudzej mene neboli.

m) Účtovná jednotka nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty.
5. Podstata odpisovania dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku
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. Metóda odpisovania sa používa
lineárna. Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto:
Odpisová skupina
1
2
3
4

Doba odpisovania v rokoch
4
6
12
20

Ročná odpisová sadzba
25
16,67
8,33
5,00

Podľa rozhodnutia účtovnej jednotky:
Drobný nehmotný majetok účtujeme:
od 1,00 - 17,00 Eur na účte
518 14
od 17,01 - 500,00 Eur na účte
518 14
od 501,00 - 2 400,00 Eur na účte
518 14.
od 1,00 - 2 400,00 Eur na účte
518 1777 ( ESF)
Zároveň je vedený v evidencii na účtoch 018 a 078.
Drobný hmotný majetok účtujeme:
od 1,00 - 17,00 € na účte
501 15
od 17,0l - 500,00 €
na účte
501 16
od 500,00 - 1 700,00 € na účte
501 161
od 1,00 - 1 700,00 € na účte
501 167
Zároveň je vedený v evidencii na účtoch 028 a 088.
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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 nehmotného majetku je uvedený v tabuľkovej časti
Poznámok.
V rámci projektu ESF boli z bežných výdavkov zakúpené licencie a knihy pre jednotlivé
školy vo výške 3 028 956 EUR , zaradené na účet 018 a vo výške 34 963,07 EUR zaradené
na účet 028.
b. Spôsob a výška poistenia majetku
Majetok - je poistený pre prípad požiaru, blesku, poškodenie vodou z vodovodu víchrica,
krupobitie, krádež
- výška poistenia
666,54
Motorové vozidlá PZP , živel, odcudzenie
- výška poistenia
719,00
Osoby v Detskom centre pre prípad škody na zdraví,
regresné náhrady
- výška poistenia
176,88
Spolu:
1 562,42 €
c. Záložného práva na dlhodobý majetok :

-

nie je -

d. opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky je uvedený
v tabuľkovej časti Poznámok.
e. Opis a hodnota majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo : -- nemáme f. Dôvody zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému
majetku a dlhodobému hmotnému majetku: - nemáme 2. Dlhodobý finančný majetok - nemáme
3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach /v Eur //
nemáme
4. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý
finančný majetok - nemáme

B Obežný majetok
1. Zásoby
a. Opravné položky k zásobám v Eur /riadky 035 až 039 súvahy/: - nemáme b. Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a výška zásob, pri ktorých má účtovná jednotka
obmedzené právo s nimi nakladať /v Eur/
- nemáme c. Spôsob a výška poistenia zásob /v Eur/
- nemáme -

2. Pohľadávky
1. Významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy /v Eur/
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Pohľadávky

Riadok
súvahy

Hodnota pohľadávok
v Eur

48

265,55

Spolu

Opis

Slovenská pošta - istina

265,55

b. Pohľadávky - opravné položky /v Eur/ - nemámec. Pohľadávky podľa doby splatnosti v Eur
Pohľadávky podľa doby splatnosti
Pohľadávky v lehote splatnosti

Hodnota v Eur
k 31.12.2013
12,20

Hodnota v Eur
k 31.12.2014
0

Pohľadávky po lehote splatnosti

265,55

265,55

Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060)

277,75

265,55

d. Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti v Eur
Pohľadávky podľa zostatkovej
Hodnota v Eur
doby splatnosti
k 31.12.2013
Pohľadávky so zostatkovou dobou
277,75
splatnosti do 1 roka
Pohľadávky so zostatkovou dobou
splatnosti od 1 roka do 5 rokov
Pohľadávky so zostatkovou dobou
splatnosti dlhšou ako 5 rokov
Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060)
277,75

Hodnota v Eur
k 31.12.2014
265,55

265,55

e. Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia : - nemáme f. Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a výška pohľadávok, pri ktorých má
účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať :
- nemáme 3. Finančný majetok
1. Významné zložky krátkodobého finančného majetku podľa jednotlivých položiek súvahy
/v Eur/
Krátkodobý finančný
majetok
Účty v Štátnej pokladnici

Spolu

Úbytky
-

Hodnota
k 31.12.2014

2 178 134,60

1 278 230,69

899 903,91

2 178 134,60

1 278 230,69

899 903,91

Riadok
súvahy

Hodnota
k 31.12.2013

085

Prírastky
+

Úbytok v krátkodobom finančnom majetku je spôsobený čerpaním finančných prostriedkov na NP
ESF.
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý sa zriadilo záložné právo a krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná
jednotka obmedzené právo s ním nakladať /v Eur/

- nemáme 5

2. Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku /v Eur/: - nemáme 4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci - nemáme 5. Časové rozlíšenie
Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich
období podľa jednotlivých položiek súvahy /v Eur/
Opis položky časového
rozlíšenia
Náklady budúcich období
spolu z toho:
predplatné odbor.časop.a
literatúry na r.2014
Slov. pošta

Riadok
súvahy

Hodnota
k 31.12.2013

Hodnota
k 31.12.2014

110

10 206,02

715,54

111

5 875,57

221,04

111

55,50

0

ADSL,Domena

111

630,72

432

Stravné lístky 1/2014

111

1 542,20

0

Nájom 1/2014

111

2 102,03

0

Poistenie

111

0

62,50

10 206,02

715,54

Spolu

Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
A Vlastné imanie
I. Vlastné imanie podľa jednotlivých položiek súvahy /v Eur/
Názov položky

Hodnota
k 31.12.2013

Zvýšenie
+

Zníženie
-

-46 366,76

19 022,93

120 262,72

-147 606,55

80 649,00

-200 911,72

200 911,72

-348 518,27

Presun
+/-

Hodnota
k 31.12.2014

Oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku a záväzkov
Oceňovacie rozdiely z kapitálových
účastín
Zákonný rezervný fond
Ostatné fondy
Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie

Spolu

-120 262,72
-166 629,48

19 022,93
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B Záväzky
1./Rezervy podľa jednotlivých položiek súvahy /v Eur/
Rezervy na nevyčerpanú dovolenku a odvody do poisťovní
Stav
Prírastky
Úbytky
Stav
Rok
31.12.2013
31.12.2014
čerpania
68 097,74

68 097,74

68 097,74

0

2./Záväzky podľa doby splatnosti
a./ Záväzky podľa doby splatnosti v Eur /riadky 140 a 151 súvahy/:
Záväzky podľa doby splatnosti
Výška v Eur
k 31.12.2013
Dlhodobé záväzky /r.140/ spolu z toho
7 554,03
Záväzky v lehote splatnosti

Výška v Eur
k 31.12.2014
8 098,85

7 554,03

8 098,85

227 661,48

419 995,58

227 661,48

419 995,58

235 415,51

428 094,43

Záväzky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky /r.151/
z toho
Záväzky v lehote splatnosti

spolu

Záväzky po lehote splatnosti
Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151)

Dlhodobé záväzky tvorí tvorba a čerpanie sociálneho fondu, ktorého pohyb je vedený
v doleuvedenej tabuľke. Suma 419 995,58 € predstavuje záväzky voči Sociálnej a zdravotným
poisťovniam a Daňovému úradu z titulu vyplatenia miezd za mesiac december 2014.
b./Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti v Eur /riadky 140 a 151 súvahy/:
Záväzky podľa zostatkovej
doby splatnosti
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1
roka
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od 1
roka do 5 rokov
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou
ako 5 rokov
Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151)

Výška v Eur
k 31.12.2013

Výška v Eur
k 31.12.2014

227 661,48

419 995,58

227 661,48

419 995,58

c./ Popis významných položiek záväzkov podľa jednotlivých položiek súvahy
Sociálny fond

Rok 2013

Rok 2014

2 654,52

7 554,03

11 203,56

14 288,34

Čerpanie sociálneho fondu

6 304,05

13 743,52

Stav k 31.decembru

7 554,03

8 098,85

Stav k 1.januáru
Tvorba sociálneho fondu
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Ostatné dlhodobé záväzky /v Eur/ - nemáme –
3./ Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci /v EUR/ - nemáme
4./ Časové rozlíšenie
Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich
období podľa jednotlivých položiek súvahy /v Eur/
Opis položky časového
rozlíšenia
Výdavky budúcich období
spolu z toho:

Riadok
súvahy

Výnosy budúcich období
spolu z toho:
Vytvorené z FDM

182

Prírastky
+

Hodnota
k 31.12.2013

Úbytky
-

Hodnota
k 31.12.2014

0

0

556 272,48

13 345,98

542 926,50

556 272,48

13 345,98

542 926,50

556 272,48

13 345,98

542 926,50

zapla. časopisy a literatúra
na rok 2009
Výnos z kapit. trans.

Spolu

1. Informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384 /vEur. /
Kapitálový transfer

Stav záväzku
k 31.12.2008

Príjem
kapitálového
transferu

0

0

Spolu

Zúčtovanie do
Zúčtovanie do
výnosov bežného výnosov budúcich
účtovného
období
obdobia

0

0

Stav záväzku
k 31.12.2009

0

Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch
a./Tržby - popis a výška významných položiek /v Eur /
Druh výnosov
Tržby za vlastné výkony a tovar

Popis /číslo účtu a názov/

Suma v Eur

602 – Tržby z predaja služieb

12 511,05

-cyklické vzdelávanie, semináre ,testy

2 585,68

-časopis, knižnica

1 164,10

- znalecké posudky

7 540,91

- služby

1 220,36

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
Aktivácia
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Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov

632 – Daňové výnosy samosprávy
633 – Výnosy z poplatkov

Tržby z predaja DN a DH dlhodob. majetku

641 - Tržby z predaja DN a DHM

Ostatné výnosy

648 –

23 218,70

UNESCO

3 656,20

ESPAD

19 562,50

652 -

49 074,81

- rezerva na nevyčer .dovolenku za rok 2013

49 074,81

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek
Kurzové zisky

663- Kurzové zisky

Finančné výnosy

68 -

4 809 748,95

681-výnosy z bežných transferov

5 394 414,73

0,01

- výnosy z bežných transferov zo ŠR

604 466,56

- výnosy z bež. transferu r.2013 MŠ

91 336,91

- výnosy z bež. transferu ESF
682 – výnosy z kapital. transferov zo ŠR
685 – výnosy z bežných. transf. ESF
688 – výnosy z kapit .transf.od ostat.subjek.

2 762 777,84

38 411,00
0
11 243,95

Mimoriadne výnosy

5 528 874,25

Spolu

i./Príjmy v členení podľa rozpočtových programov /v Eur/
Rozpočtový program
07813

zdroj 111 - MŠ a ESF
Zdroj 11T1 a 11T2

07813

zdroj 35

Zdroj 71
07813

zdroj 46

07813

zdroj

Popis výnosov /číslo účtu a názov/
Rozpočtové prostriedky

Suma v Eur
4 154 681,00

Zahraničné zdroje

3 656,20

- UNESCO

3 656,20

- ESPAD

19 562,50

Vlastné zdroje, služby

12 511,05

4 190 410,75

Spolu
Zdroj 46 –sú tržby organizácie

a./ Náklady - popis a výška významných položiek /v Eur/
Popis /číslo účtu a názov/
Spotrebované nákupy

501 – Spotreba materiálu
- PHM + palivo

Suma v Eur
87 262,84
3 403,17

- kancelársky materiál ,toner, CD

10 985,59

- knihy, časopisy, učeb. pomôcky,testy

34 962,74
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- drobný hmotný majetok do 17 €
od 17,01 – 500 €

6 239,85

od 500,01 -1 700€

5 258,15

od 1 € - 1 700 € ESF

399,59

- ostatný materiál

5 994,06

- reklamné pedmety

19 996,80

502 – Spotreba energie

10 985,59

- elektrická energia

4 153,80

- voda
Služby

22,89

plyn

511 – Opravy a udržiavanie

776,78
6 055,01
10 305,61

- výpočtová technika + oprava tonerov

138,86

- dopravné prostriedky

726,53

- stroje a zariadenia

1 783,94

- budovy

7 656,28

512 – Cestovné VUDPaP a ESF

69 770,55

- domáce

26 515,54

- zahraničné
- refundácia cestovného ESF
513 – Náklady na reprezentáciu
518 – Ostatné služby

7 085,74
36 169,27
500,25
3 159 485,24

- nájomné budov,strojov, ,auta ESF

50 589,00

- poštovné ( VUDPaP a ESF )

3 583,70

- telekomunikačné (VUDPaP a ESF)

9 283,48

- drobný nehmot .majetok (ESF a VUDPaP)
- skolenia, konferencie. sympózia
- dezinfekcia, deratizácia, vývoz odpadu
- výroba časopisu
- inzercia, Zlaté stránky
- dopravné
- nájom za programy, aktualizácia progr.
- reprografické práce, grafické návrhy
- právne služby
- ochrana objektu

3 033 140,37
7 302,94
1 144,40
5 292,00
204,00
1 200,00
7 800,00
1944,53
480,00
194,72

- zdravotná služba, lek. prehliadky
- revízia elektr., plynov.zariadení

1 808,00

- ostat. drobné služby
- virtuál. knižnica, požičovné, preklady
- reklama
Osobné náklady

4 955,78
198,72
30 363,60

521 – Mzdové náklady

1 708 025,14

- mzdy

1 265 895,57

- dohody o vykonaní práce

442 132,57
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524 - Zákonné sociálne poistenie

573 639,93

527 – Zákonné sociálne náklady

49 598,03

- povinný prídel do SF
- stravné

Dane a poplatky

10 336,27
34 369,48

- pracovná neschopnosť

1 592,28

- odchodné a odstupné

3 300,00

53-

3 522,29

Dane a poplatky

532 - daň z nehnuteľnosti
538 - ostatné poplatky

2 982,36
539,93

( dialnič.známky,konces.popl.,kolky)
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
Odpisy, rezervy a opravné položky
z prevádzkovej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia

548 – Ostatné náklady

0

- členské príspevky

0

551 - Odpisy

54 864,95

- zriaďovateľ

38 411,00

- cudzie zdroje

11 243,95

- vlastné zdroje

5 210,00

552 - Tvorba zákon. rezervy

0

- dovolenka, odvody
Kurzové straty

563 - Kurzové straty

Finančné náklady

568 – Finančné náklady
- poistné

hnuteľných vecí
motorových vozidiel

0
1 825,55
408,67
1 110,06

osôb
budov
Poistné spolu:
- bankové poplatky
- tantiény

676,54
1 825,55
38,95
0

Mimoriadne náklady
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
Dane z príjmov

Spolu
i./Náklady v členení podľa rozpočtových programov /v Eur/
Rozpočtový program
07813

07813

Popis nákladov /číslo účtu a názov/

Suma v Eur

zdroj 111
zdroj 131D

Rozpočt. prostriedky č.ú:7000065164/8180

604 466,39

Rozpočtové prostriedky z r.2013 MŠ

91 336,91

zdroj 35

Zahraničné prostriedky:

3 656,20

- UNESCO č.účtu: 7000065228/8180

3 656,20

- ESPAD

19 562,50

zdroj 71
07813

5 729 785,97

zdroj 46

0AA0302

zdroj 11T1 13T1

0AA0302

zdroj 11T2 13T2

102 230,69
2 348 380,64
414 397,21
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3 584 030,54

Spolu
1. Osobitné náklady /v Eur/
Názov položky

Suma nákladov v Eur

Overenie účtovnej závierky

0

Iné poisťovacie služby
Daňové poradenstvo
Iné súvisiace služby poskytnuté účtovnej jednotke týmto
audítorom alebo audítorskou spoločnosťou
Názov položky

Suma nákladov v Eur

Opis a suma významných nákladov vzniknutých v súvislosti
so zavedením meny eura

0

Suma kurzových strát a kurzových ziskov účtovaná ku dňu,
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Kurzové straty:
Kurzové zisky: 0,01

2. Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií /v Eur /
Uvedené v tabuľkovej časti uzávierky – tabuľka č. 10

Čl. VI
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
Podsúvahové účty – zostatok 1 508,36 € – majetok Štátnej pokladnici – počítač , tlačiareň

Čl. VII
Informácie o iných aktívach a iných pasívach
1. Iné aktíva a iné pasíva /v Eur/

-

2. Ostatné finančné povinnosti /v Eur/

0 - 0 -

Čl. VIII
Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch
účtovnej jednotky a spriaznených osôb
1. Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky
a spriaznených osôb /v Eur/
Druh obchodu

Hodnoty obchodu
v€

Kúpa alebo predaj

0

Poskytnutie služby

0

Podiel obchodu na
celkovom objeme
obchodov v %

Hodnota ešte
neukončených obchodov
(môže byť aj v %)

12

Zmluvy o obchodnom zastúpení

0

Licenčné zmluvy

0

Transfery

0

Know-how

0

Úvery, pôžičky, výpomoci

0

Záruky

0

Iné obchody

0

2. Spriaznenými osobami sú: nemáme

Čl. IX
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
1. Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Rozpočet príspevkovej organizácie bol schválený dňa
Počas roka došlo k navýšeniu rozpočtu RO č.1

21,januára 2014 vo výške 639 860,00 €
+14 821,00 €

Bežný rozpočet po úprave

654 681,00 €

Kapitálové príjmy: Schválený rozpočet
Zníženie počas roka
Kapitálový rozpočet po úprave

0,00 €
6 000,00 €
6 000,00 €

Príjmy bežného rozpočtu v Eur
Názov

Zdroj

VUDPaP - MŠ

111

Schválený rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočnosť
k 31.12.2013

639 860,00

654 681,00

654 681,00

11T1

ESF

2 975 000,00

2 975 000,00

11T2

ESF

525 000,00

525 00,00

4 154 681

4 154 681

639 860,00

Spolu

Výdavky bežného rozpočtu v Eur
Program

Názov výdavku

Zdroj

07813

111

VUDPaP

0AA0302

11T1
11T2

ESF

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po zmenách

639 860,00 654 681,00 604 466,56
3 500 000, 2 762 777,8
00

Spolu

Skutočnosť
k 31.12.2013

4

639 860,00 4 154 681, 3 367 244,4
00

0

Príjmy kapitálového rozpočtu v Eur
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Názov

Zdroj
111

VUDPaP

Spolu

Schválený rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočnosť
k 31.12.2014

0

6 000

0

0

6 000

0

Výdavky kapitálového rozpočtu v Eur
Program
07813

Zdroj
111

Názov výdavku

Nákup kotla

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočnosť
k 31.12.2014

0

6 000

0

Čl. X
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky
1. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky
- 0 -

V Bratislave

dňa 21.01.2015

Zodpovedná osoba za vypracovanie:
Ing. Silvia Durecová

Štatutárny orgán:
PhDr. Ľubomír Páleník, CSc.
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