
Názov školy: Jazyková škola
IČO: 00215597

Prehľad o hlavnej činnosti školy, školského zariadenia 
Obdobie (uviesť predchádzajúci kalendárny rok): rok 2013

Predmet hlavnej činnosti:*vyučovanie cudzích jazykov

Analýza výnosov z hlavnej činnosti za rok 2013 v 

členení:**

Finančné 

vyjadrenie v EUR

602 - tržby z predaja služieb 232 581,00

z toho:  práce žiakov na OV 0,00

            príspevky žiakov na OV 0,00

            výkup železa 0,00

648 -ostat.prevádzkové výnosy-poist.udalosť 4 228,00

z toho:  odpis záväzku 0,00

653-zúčtovanie ostat.rezerv z prevádz. činnosti 19 545,00

662-úroky 140,00

663-kurzové zisky 0,00

691-výnosy z bežných transf.z rozpočt.VÚC 386 662,00

692-výnosy z kapitál.transferov z rozpočtu VÚC 3 667,00

693-výnosy samosprávy z bež.transferov zo ŠR 8 060,00

694-výnosy samosprávy z kap.transferov zo ŠR 0,00

695-výnosy samosprávy z bež.transferov z EÚ 0,00

697-výnosy samosprávy z bež.transf.od subj.mimo VS 1 500,00

698-výnosy samosprávy z kap.transferov mimo ver.sp. 0,00

SPOLU VÝNOSY: 656 383,00

Analýza nákladov na hlavnú činnosť za rok 2013 v 

členení:**

Finančné 

vyjadrenie v EUR

501-spotreba materiálu 8 183,00

z toho: kancelárske potreby 5 065,00

           čistiace prostriedy 659,00

           údržbársky materiál 882,00

            prac.odev, obuv 101,00

            knihy, časopisy, učeb.pomôcky 1 476,00

502-spotreba energií 30 123,00

      z toho: spotreba plynu 27 299,00

                 spotreba elektr.energie 2 824,00

                 spotreba vody 0,00

511-oprava a udržiavanie 4 714,00

512-cestovné 0,00

513-náklady na reprezentáciu 597,00

518-ostatné služby 23 120,00

521-mzdové náklady 279 923,00

524-zákonné sociálne poistenie 95 301,00

525-ostatné sociálne poistenie DDP 2 075,00

531-daň z motor.vozidiel 0,00

527-zákonné sociálne náklady 7 619,00

528-ostatné sociálne náklady 59,00

532-daň z nehnuteľností 0,00

538-ostatné dane a poplatky 1 040,00

546-odpis pohľadávky 0,00

548-ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 0,00

549-Manká a škody 0,00

551-odpisy dlhodobého nehm. a hmot.majetku 3 672,00

553-tvorba rezerv z prevádz.činnosti 16 738,00

562-úroky 0,00

563-kurzové straty 0,00

568-ostatné finančné náklady 1 729,00

588-náklady z odvodu príjmov 132 587,00

589-náklady z budúceho odvodu príjmov 12,00



SPOLU NÁKLADY: 607 492,00

Finančné 

vyjadrenie v EUR

48 891,00

Splatná daň z príjmov 703,00

Dodatočne platená daň z príjmov 0,00

Výsledok hospodárenia po zdanení ( + / - ) viď poznámka

Použitie zisku z hlavnej činnosti (podrobný rozpis):

Finančné 

vyjadrenie v EUR

krytie straty minulých rokov vid poznámka

SPOLU: viď poznámka

pozn.:* Uviesť konkrétne činnosti, ktoré škola alebo školské zariadenie vykonáva v rámci hlavnej činnosti.

         ** Analýzu príjmov, nákladov a zisku z podnikateľskej činnosti, kde sú najvyššie sumy, uvádzajte 

            v podrobnom rozpise, (napr. materiál - nákup kanc. potrieb, čistiace prostriedky, dezinfekčné prostriedky, 

            stavebný materiál a pod.).

V prípade potreby vložte do tabuľky ďalšie riadky.

POZNÁMKA K VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA:

Výsledok hospodárenia po zdanení, čoby rozdiel výnosov a nákladov, je zisk 48.304 Eur; 

ktorý bol použitý na vyrovnanie strát minulých rokov.

Dovoľujeme si v upozorniť, že vysoký zisk vznikol v dôsledku zmeny spôsobu financovania

Jazykovej školy z príspevkovej na rozpočtovú organizáciu (vyplývajúcu z rozdielneho spôsobu účtovania 

časového rozlíšenia školného). Pri zohľadnení tejto zmeny je skutočný  výsledok hospodárenia 

Jazykovej školy strata -21.557 Eur.

Dňa: 28.04.2014

Spracoval: Peter Kohút

Telefonický kontakt: 041/5620358

Výsledok hospodárenia pred zdanením ( + / - )

Mgr. Alexandra Hučeková, v.r.

riaditeľ školy


