Doplňujúce údaje - EON_DSS kapacita 41-100/ Forma celoročná pobytová

Názov organizácie: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
Sídlo organizácie: Hviezdoslavova 1 05304 Spišské Podhradie
IČO organizácie: 00691887
Typ organizácie: ktf

Názov položky šablóny

Hodnota po

Miesto poskytovania sociálnej služby

Spišské Podhradie,
Hviezdoslavova 1
95

Registrovaná kapacita
Priemerný prepočítaný počet prijímateľov sociálnej služby v roku
2017 1)
1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá
zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa
osob. predpisu 3) :
2. Poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne
poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie
platené zamestnávateľom v rozsahu určenom v riadku 1. :

91.19

3. Tuzemské cestovné náhrady :

700.8

4. Výdavky na energie, vodu a komunikácie:

75334.21

Text

469949.67

174072.01

5. Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových 121222.21
interiérov :
6. Dopravné :
4684.77
7. Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu okrem jednorazovej
údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov :

6208.6

8. Nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem
21379.32
dopravných prostriedkov a špec. strojov, prístrojov, zariadení,
techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého
nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do
...
9. Výdavky na služby :
21626.13
10. Výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa
6557.45
osobitného predpisu 4) odstupného, odchodného, náhrady príjmu
pri dočasnej pracovnej neschopnosti podľa osobitného predpisu 5)
11. Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa
účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby

5560.08
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účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka;6) odpis hmotného
majetku, ktorým sú novobstarané stavby, byty a nebyt. priestory
užívané...
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 spolu

907295.25

Vypracoval: Gašparová Milota Ing.

Text

Stav formulára : Akceptovaný
Dňa: 13.02.2018
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