Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37

Schválený rozpočet na rok 2016
Hlavní činnost
v tis. Kč
VÝNOSY celkem

18 797,0

NÁKLADY celkem
z toho vybrané položky
Spotřebované nákupy
z toho: spotřební materiál
spotřeba energie
Služby celkem
z toho: výkony spojů
nájemné a služby (nebyt.pr.)
úklid
opravy a udržování
cestovné
náklady na reprezentaci
Osobní náklady celkem
z toho :
ostatní osobní náklady
mzdové náklady
zákonné soc. pojištění
zákon. soc.náklady (FKSP)
Daně a poplatky
(s výjimkou daně z příjmů)
Ostatní náklady celkem
z toho: úroky
manka a škody
jiné ostatní náklady
Odpisy celkem
z toho: z budov a staveb
zařízení
Drobný dlouhodobý majetek

18 797,0

NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK HMP

3 511,0
15 286,0

NEINVESTIČNÍ TRANSFER MŠMT

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Počet zaměstnanců (MŠMT + HMP)
Zpracovala: Marie Bryndáková
Schválila : Mgr. Eva Kocandová, ředitelka školy

970,0
170,0
800,0
1 550,0
130,0
1 137,4
0,0
200,0
15,0
0,0
15 042,0
250,0
10 894,0
3 733,0
165,0
1,0
20,0
0,0
0,0
20,0
1 183,0
1 059,8
123,2
31,0

0,0
35,0

Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37

Schválený rozpočet na rok 2016
Doplňková činnost
v tis. Kč
VÝNOSY celkem

990,0

NÁKLADY celkem

730,0

z toho vybrané položky
Spotřebované nákupy

440,0

z toho: spotřeba materiálu
spotřeba energie

440,0
246,0

Služby
z toho: opravy a udržování
cestovné
nájemné a služby (nebyt.prostory)

246,0

úklid
výkony spojů
Osobní náklady - z toho:

44,0

mzdové náklady (521 003x)
ostatní osobní náklady

44,0

zákonné soc. pojištění
zák. soc. náklady - FKSP
Daně a poplatky (53x)

0,0

Ostatní náklady - z toho:

0,0

smluvní pokuty a úroky z prodlení
jiné pokuty a penále
manka a škody
Odpisy dlouhodobého majetku

0,0

z toho: z budov a staveb (551)
zařízení (551)
Drobný dlouhod. majetek (558)
Daň z příjmů (591 a 595)
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
(+ zisk, - ztráta)
Zpracovala: Marie Bryndáková
Schválila : Mgr. Eva Kocandová, ředitelka školy

0,0
0,0
260,0

