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Komentár k tabuľkám a k finančnému výkazu o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy.


	Rozpočet  rozpočtovej organizácie bol schválený 12.1.2012 uznesením miestneho zastupiteľstva m.č. Bratislava Nové mesto č.3 MMZ/03 vo výške 647.757 €. Bol zmenený rozpočtovými opatreniami starostu č. 1, 6, 65,53, 75, 102, 104 a 108 na konečnú výšku 690.726,44 €.


	PRÍJMY:

	Bežné príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, rozpočet 7.700 €:
	2012	10.400,46 €
	2011	  8.637,56 €	
	Na základe uzatvorených zmlúv sme prenajímali priestory telocvične a vnútorných priestorov školy. Telocvičňa a ihrisko slúžili na športové účely, vnútorné priestory pre pre výučbu hry na gitaru a aktivity umeleckej školy.

	Administratívne a iné poplatky a platby, rozpočet 48.300 €:
	2012	58.872,36 €
	2011	46.050,90 €
	27.644,57 € sme získali za poplatky detí v materskej škole a v školskom klube detí. Mesačný poplatok za dieťa bol 13,00 €.
	9.712,10 € bol príspevok rodičov detí na organizáciu školy v prírode a výučbu anglického jazyka.
	V režijnom v sume 21.515,69 € bol  55% príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancom  v o výške 7.290,60 €, režijné prijaté od stravníkov vo výške 14.225,09 €.	
	Úroky z dom. úverov, pôžičiek a vkladov, rozpočet 0 €:
	2012          5,50 €
	2011          4,81 €
	Ide o úroky z účtov vedených v Prima banke.
	
	Ostatné príjmy, rozpočet 0 €:
	2012	   787,55
	2011	1.803,93
	Išlo o príspevok rodičov na učebnice pre deti a príspevok na organizáciu basketbalového turnaja.

	Granty a transfery, rozpočet 0 €:
	2012	  4.606,32
	2011           22.844,58
	Jedná sa o príjem darov z darovacieho účtu vo výške 4.606,32 €, ktoré sa podľa potreby previedli z bankového účtu darov cez príjmový účet a účet zriaďovateľa na výdavkový účet a použili sa v súlade so znením darovacej zmluvy. Použitie darovaných prostriedkov je popísané v časti o výdavkoch organizácie.


	VÝDAVKY:

	Mzdy, platy, služobné príjmy a iné osobné vyrovnania, rozpočet 291.074 €:
	2012	345.119,61 €
	2011	311.949,93 €
	Tarifný plat, osobný plat, základný plat... bol vo výške 281.784,26 €.
	Príplatky vo výške 32.197,39 €, z toho osobné vo výške 13.574,64 €.
	Odmeny vo výške 30.137,96 €.
	Použité boli aj peňažné prostriedky na vzdelávacie poukazy vo výške 5.435,00 € na odmeny učiteľom ZŠ a odmeny za vedenie krúžkov.

	Energie, voda a komunikácie, rozpočet 91.244 €:
	2012	91.082,99 €
	2011	77.717,78 €
	Výdavky na plyn a elektrickú energiu boli 79.585,82 €, z toho na prevádzku Materskej školy Na Revíne bolo 17.529,85 €.
	Výdavky na dodávku vody a zrážkovú vodu boli 9.001,71 
	Na poštové a telekomunikačné služby sme vydali 2.495,46 €. 

	Materiál a služby, rozpočet 45.798 €:
	2012	32.990,19 €
	2011	46.915,69 €  
	Jedná sa o nákup spotrebného materiálu, hlavne kancelárskych potrieb, papiera, tonerov, toaletných potrieb, čistiacich prostriedkov, učebných pomôcok, telocvičné náradie, ovocie pre stravníkov nad normu, pracovných odevov a iné.
	Pre materskú školu na Revíne bola zakúpená šmykľavka a vybavenie ihriska, pre školskú jedáleň sa kúpil drvič odpadov (na základe požiadavky hygienika), pre školu významnejšiu položku tvoril nákup lavíc, stolov, katedier, rezačky a skartovačky, tepovača a tabule pre prvákov. 

	Rutinná a štandardná údržba, rozpočet 34.074 €:
	2012	50.232,78 €
	2011	38.399,79 €
	V celkovej sume je zahrnutých 34.207,12 € na údržbu budov a priestorov, úpravy kúrenia, elektrických rozvodov a rozvodov vody, stavebné úpravy, maľovky, 12.212,54 € na údržbu strojov, prístrojov a zariadení, najmä sklenárske práce, kúrenárske práce, údržba a revízia plynových a elektrických zariadení a 3.813,12 € na údržbu výpočtovej techniky.

	Nájomné za prenájom, rozpočet 0 €:
	2012	330,25 €
	2011	614,36 €
	Jednalo sa o prenájom predložiek vo vstupných priestoroch.

	Ostatné tovary a služby, rozpočet 58.248 €:
	2012	55.548,66 €
	2011	63.363,15 €
	Ide o výdavky za odvoz odpadu vo výške 3.782,52 €, poplatky banke vo výške 1.229,21 €, poistné vo výške 775,50 €, vedenie účtovníctva vo výške 5.810 €, mzda zamestnancov na dohody o vykonávaní práce vo výške 16.119,54 €, výdavky na organizovanie školy v prírode vo výške 8.984,20 €, príspevok zamestnávateľa do sociálneho fondu vo výške 3.786,34 €, na stravu zamestnancom vo výške 55% stravnej jednotky vo výške 7.290,60 € a iné.

	Bežné transfery, rozpočet  1.783 €:
	2012	   4.893,9400 €
	2011	      426,00 € 
	Jedná sa o preplatenie PN-ky počas prvých desiatich dní práceneschopnosti zamestnancov, odchodné pri odchode do dôchodku 838 € a odstupné 3.210 €..

	Kapitálové výdavky, rozpočet 3.399,44 €:
	2012              3.399,44 €
	2011                     0,00 €
	Jedná sa o kúpu kombinovaného sporáka pre kuchyňu Na Revíne.


	Výdavky z darovaných prostriedkov, rozpočet 0 €:
	2012	  4.606,32 €
	2011	22.844,58 €
	Darované prostriedky sme použili na nákup kombinovaného sporáka pre kuchyňu Na Revíne, toaletné potreby, knihy žiakom a iné. 



	Rok 2012 sme uzavreli finančným usporiadaním našej organizácie k rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto dňa 27.3.2013. Zástupcovia Miestneho úradu po preštudovaní materiálov a po náhodnej kontrole niektorých dokumentov navrhli schváliť našu účtovnú závierku  a schváliť  finančné usporiadanie vzťahu mestskej časti k našej organizácii.























Komentár k súvahe.


Neobežný majetok:


1.	Pohyb obstarávacích cien:

	Budovy, haly, stavby (021)
	Obstarávacia cena k 1.1.12	  683.513,98 € 
	Prírastky	      4.563,00 €    
	Obstarávacia cena k 31.12.12	  688.076,98 €
Protokolom od zriaďovateľa nám dňa 1.12.2012 bola zverená rekonštrukcia strechy vo výške 4.563 €.


	Stroje, prístroje, zariadenia (022)
	Obstarávacia cena k 1.1.12	     27.056,38 €
	Prírasky	       3.399,44 
	Obstarávacia ceny k 31.12.12	     30.455,82 €
Na základe rozpočtového opatrenia č.104 zo dňa 11.12.2012 sme zakúpili z darovaných prostriedkov kombinovaný sporák pre školskú jedáleň Na Revíne.


	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029)
	Obstarávacia cena k 1.1.12	   128.506,84 €
	Prírastky,úbytky,presuny                                  0,00 €
	Obstarávacia cena k 31.12.12               128.506,84 €


	Pozemky (031)	
	Obstarávacia cena k 1.1.12	  1.251.000,80 € 
	Prírastky, úbytky, presuny	                0,00
	Obstarávacia cena k 31.12.12	  1.251.000,80 €

2.	Pohyb oprávok a opravných položiek :

	Odpisy k stavbám (081)
	Odpisy k 1.1.12	  401.897,77 € 
	Odpisy k 31.12.12	  415.810,22 €


	Odpisy k strojom, prístrojom a zariadeniam (082)
	Odpisy k 1.1.12	     24.071,54 €            
	Odpisy k 31.12.12	     20.650,10 €


	Odpisy k ostatnému dlhodobému majetku (089)
	Odpisy k 1.1.12	   72.192,66 €
	Odpisy k 31.12.12	   83.967,20 €
3.	Pohyb zostatkových cien:

	Budovy, haly a stavby:
	Zostatková cena k 1.1.12	277.378,76 €
	Zostatková cena k 31.12.12	267.703,76 €

	Stroje, prístroje a zariadenia:
	Zostatková cena k 1.1.12	    7.222,28 €     
	Zostatková cena k 31.12.12	    9.777,39 €
 
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok:
	Zostatková cena k 1.1.12	   56.314,19 € 
	Zostatková cena k 31.12.12                   49.130,97 €

	Pozemky:
	Zostatková cena k 1.1.12	1.251.000,80 €
	Zostatková cena k 31.12.12	1.251.000,80 €


Obežný majetok:

1.   	Materiál
 	Zásoby potravín v sklade školskej jedálne sú vo výške 418,06 €.

2.	Krátkodobé pohľadávky
	Evidujeme nedoplatky celkovo v sume 2.872,06 €, z toho na stravnom vo výške 2.723,43 € a pohľadávku za nájomné školského bytu vo výške 148,63 €. Evidujeme zálohu na lyžiarsky výcvik, ktorý sa bude konať v januári vo výške 756 €.  

3.	Finančné účty
	Na finančných účtoch je 126.277,87 € v členení 1.487,39 € na účte školskej jedálne,  40.533,21 € na depozitnom účte, 76.652,02 € na účte darov a 7.605,25 € na účte sociálneho fondu.



Časové rozlíšenie:

	Pri uplatnení zásady časového rozlíšenia evidujeme vo výške 1.197,45 € náklady na predplatné odborných časopisov, poistenie, obnovu počítačového programu a virtuálnu knižnicu na rok 2013, ktoré boli uhradené v roku 2012. 



Vlastné imanie:

1.		Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
		Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov je vo výške -10.064,14 €, na tento účet bol k 31.1.2012 preúčtovaný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2011. 

2.		Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
		Ide o účtovný zisk vo výške 4.161,39 €, ktorý vznikol účtovaním na účtoch časového rozlíšenia, tvorbou rezervy na nevyčerpaú dovolenku a zúčtovanie minuloročnej rezervy na nevyčerpanú dovolenku, zaúčtovaním neuhradených faktúr došlých v roku 2013 ale týkajúcich sa roku 2012.



Záväzky:

1.		Rezervy
		16.153,01 € je tvorba rezervy na nevyčerpanú dovolenku zamestnancov za rok 2012.

2.		Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy
		148,63 € je záväzok z budúceho odvodu príjmov zriaďovateľovi, 1.530.838,81 € je zostatková hodnota majetku zo zdrojov štátu a zo zdrojov zriaďovateľa.

3.		Dlhodobé záväzky
		Jedná sa o prostriedky zo sociálneho fondu vo výške 7.605,25 €.

4.		Dodávatelia
		Záväzok voči dodávateľom je vo výške 4.594,10 €, ide o neuhradené faktúry za rok 2012, ktoré prišli až v roku 2013.

5.		Prijaté preddavky
		Evidujeme preplatky na stravnom vo výške 4.153,63 €.

6.		Iné záväzky
		Záväzok vyplývajúci z neprevarenej normy v školskej jedálni je 472,30 €.
		Záväzok voči zamestnancom z dôvodu nevyplatenej mzdy za december je vo výške 23.829,52 €, záväzok voči poisťovniam je vo výške 13.983,08 € a záväzok na dani je vo výške 2.720,56 €. 

7.		Výnosy budúcich období
		124.584,58 € je krytie darovacieho účtu vo výške 76.652,02 €, zostatková cena majetku z cudzích zdrojov vo výške 46.774,11 € a náklady roku 2013 vo výške 1.158,45 € vyplývajúce z výdavkov na predplatné na ďalší rok.

8.		Sociálny fond
		
Počiatočný stav k 1.1.2012		8.407,63 €
Tvorba SF 1-12/2012		3.786,34 €
Čerpanie SF		4.588,72 €
Konečný stav k 31.12.2012		7.605,25 €

		Sociálny fond bol tvorený mesačne podľa objemu vyplatených miezd na základe podkladov zo mzdovej učtárne. Čerpaný bol na odchodné pre zamestnancov, relaxačný pobyt zamestnancov v obci Vyhne, príspevok na stravu zamestnancov, posedenie a poukážky pre zamestnancov ku koncu kalendárneho roku.
9.		Rodičovské príspevky

		Príspevky od rodičov boli po vzájomnej dohode použité na výdavky súvisiace s oslavou Mikuláša a  medzinárodného dňa detí, príspevok pre žiakov na výletoch, v škole v prírode a na lyžiarskom zájazde. Rodičia zakúpili knihy pre žiakov pri príležitosti ukončenia školského roku.







Prílohy:	Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy FIN 1-04
		Tabuľka čerpania rozpočtu k 31.12.2012 porovnanie rokov 2011/12
		Tabuľka čerpania rozpočtu k 31.12.2012, členenie podľa stredísk
		Tabuľka rozpočtových výdajov podľa kódu zdroja k 31.12.2012
		Záznam z finančného usporiadania ZŠ s MŠ k rozpočtu MČ za rok 2012
				Súvaha k 31.12.2012 Uč ROPO SFOV 1-01
			Záverečná správa z inventarizácie





	

