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élslo

{lčÉŤaígbBoat'
BÉžNÉ

P.l.

i:il]:::,]:]i:lllii ]ilj=

Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
3. Vyřazené pohledávky
1.

4,
^

P.ll.

Vyřazené závazky
ostatní mai
Krátkod_obé podmíněné pohledávky .
podminěné závazky z tránsferů

901

6 913,00
,t73

902

961,59

905

ííí8í0,53
6 913,00

104 897,53

906
909

t."*r"r.iiiEttoOole

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z před,lŤnancování

transíerů
transferů
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních
transferů
4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transfeŇ
5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů

9í 1

2. Krátkodobé podmíněné závazky zpředfinancování

_

;t,ljL::,,;,{.ř,

Majetek azávazky účetnijednotky

U2
9í 3

U4
915

6. gstatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů

P.lll. Pod;íněnéŇŇaury. o,iuo

1, krátkodobé podmíněné pohledávky z důvoclu
úplatnéhoužívánímajetku

g21

majetku

g22

jinou osobou
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného
užívání
jinou osobou
3. krátkodobé oodmíněnépo.hledávky z důvodu užívání
majetku jinou
na základě smlouvy o vrlpťrjčce
4. Dlouhodobé podmíněné,pohledávkyz důvodu
užívánímajetkujinou
na základě smlouvy o rrlýprijčce
5. krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu
užívánímajetku jinou
z jiných důvodů
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu
užívánímajetkujinou
z jiných důvodů
P.lV. DalšípoarninOn

osobou

g23

osobou

g24

osobou

g25

osobou

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv prodeji
o

dlouhodobého

931

2. Dlouhodobé po(lmíněné pohledávky ze smluv

dlouhodobého

g32

majetku

majetku

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky

o prodeji

smluv
smluv
5, Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených
daní
6. Dlouhodobé poctmíněné pohledávky ze sdílených daní
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze \ztahu jiným
k
zdrojům
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu
kjiným zdrojům
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých
zajištění
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledáVekz přijatých
zajištění
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky

,t

926

z jiných

933

z jiných

934
939
g41

g42
943

g44

1. krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních
sporú, správních řízení a
jiných řízenl

í2. Dlouhodobé podminěné pohleclávky
P.V.

jiných řízeni
Dlo.uh.oqooc pooÍn

ze soudních sporů, správnÍch řízení

podminěné závazky z transferů '
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování

transferů

2. Dlouhodobé podmíněné závazky zpředfinancování
transferú
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních
transíerů
4. Dlouhodobé podmíněné závazky zezahraničních
transferů
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávkyz transíerů
ostatní

dlouh

_ 9,
=
P.Vl.
Podminěné ávazky z clůvodu uZin

z

fansíerů

'l. Krátkodobé podmíněné závazky z
operativního

leasingu

2. Dlouhodobé podmíněné závazky zoperativního
leasingu
3. Krátkodobé podmíněné závazky z íinančníholeasingu

4. Dlouhodobé podmíněné závazkyzŤinančníholeasingu
13,02.2019 5h59m 1s
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953
954
955
956
961

962
963
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6. Dlouhodobé podmíněné. závazky z důvodu užívání
cizího majetku

základě smlouvy o v\ýptjjčce
7. krátkodobé podmíněné"závazkyz důvodu užívání
cizího majetku
převzetí z jiných důvodů
8. Dlouhodobé podmíněné závazky zdůvodu užívání
cizího majetku
'
převzetí zjiných

dtivodů

.1.
V|l.
í, krátkodobé podmíněné záv

na

966

nebojeho

967

nebojeho

968

Dalši podmíněnO ra

azky ze smluv o pořízení dlouhodobého

2, Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízenl
majetku

majetku

dlouhodobého

3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv

4. Dlouhodobé podmíněné záVazky

973
974
975

z jiných smluv

5. Krátkodobé podmíněné závazky z příjatého kolaterálu
6. Dlouhodobé podmíněné závazky zpřijatého kolaterálu
7. Krátkodobé podmíněné záuazky VyplýVající z práV.předp.a

976
další činn.moci

978

8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývajícíz práv.předp.a
dalšíčinn.moci
zákonod.,rnýkon.

979

zákonod.,\^/kon. nebo souonl

nebo souont

9. Krátkodobé podm íněné záv azky z poskytnutých garancí jednorázovtých
,t
0. Dlouhodobé podm íněné záv azky z poskytnutých garancí jednorázornj,ch

981

982

í í. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých
garanci ostatních
12, Dlouhodobé podmíněné závazky zposkytnutých
garancí ostatních
í3. Krátkodobé_podmíněnézávazky ze soudních spoiů,
spravních řízení a

,l4.

P:

Vlll,

jiných řízení
Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních
sporů, správních řízení
jiných řízení

Ostatni poarinana

983
984
985

a

986

'l9 Fq'rvq q vyluvllavacl

účty

1. ostatní krátkodobá podmíněná aktiva

991

2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
3, Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva

iAj

g71

g72

992
993
994

účetk

999

nra"p.bO'n"§j3.
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Naše organizace s
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1B0 874,59

;fi;r";i;;;; l,J;;

111 810,53

.

v období 2018 žádná účetníudálost vyhovující
tomuto paragrafu nenastala
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Do katastru nemovitostí naše organizace nezapisovala žádnou
nemovitost.

Všechny finančnífondy máme kryté finančnímiprostředky.
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zvýšenístavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžnér]četní
období

sníženístavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné
a časové

souvislosti
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Jedná se o nezaslaný doplatek schválený v prosince od obce
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Doplňujicí informace k fondúm účetníjednotky

NázéÝ::'::.,i
počáteční

Paložkd

BĚŽNÉÚČťÍNÍOBDOBÍ
8

1. Základní přiděl

69í,00

8 691 ,00

2. Splátky půjčekna bytové účelyposkytnutých do konce roku 1992
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu

4. Peněžníajiné dary určenédo fondu
5. Ostatní tvorba fondu

A.lll. Čerpánífondu
,t.

6 660,00

Půjčkyna bytové účely

2. stravování
3. Rekreace

4.

6 660,00

Kultura, tělovýchova a spoít

5. Sociální v,ýpomoci a půjčky

6. Poskytnuté peněžní dary
7. Úhrada příspěvku na penzijní pňpojištění
8. tJhrada části pojistného na soukromé životnípojištění
A.

lV.

8)

9. Ostatní užitííondu
Konečný stav fondu

13,02.2019 5h59m 1s
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Počátečnístav fondu k 1.1.

14,r'.1

D.ll. Tvorba fondu

74 §33,2a-

1. Zlepšený výsledek hospodaření

2. Nespotřebované dotace zrozpoáu Evropské unie
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv

143 533,20-

4. Peněžní dary - účelové

69 000,00

5. Peněžní dary - neričelové
6. ostatní tvorba
D.lll. Čerpánífondu

69 626,56

1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí

3. posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele
4. Óasové překlenutí dočasného nesouladu mezi vlýnosy a náklady
D.

lV.

5. Ostatní
Konečný stav fondu

13.02.2019 5h59m 1s
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Počátečnístav fondu k í.1.
Tvorba fondu

1. PeněŽnl"ProstředkY

odpisového plánu

ve výŠiodpisŮ hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného

4 014,00
4 014,00

2. lnvestičnípříspěvek z rozpočtu zřizovatele
3. lnvestičnídotace ze státních fondů a jinýGh veřejných rozpočtů

4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěVkové organizace

7.

z rezervního fondu

F.lll. Čerpánífondu
1.

PořízenÍ a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku,
s vyjímkou drobného

hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku
2. Úhrada investičních úvěrůnebo půjček
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele

4. NavýŠeníPeněŽních ProstředkŮ určených na financování údržbya oprav
majetku, který příspěvková organizace
používá pro svou činnost

F.lV. Konečný stav fondu

13.02.2019 5h59m 1s
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G.

G.1.
G.2.
G.3.
G.4.

Stavby
Bytové domy a bytové jednotky
Budovy pro služby obyvatelstvu

88 309,20

í1 806,00

88 309,20

11 806,00

74 103,20

Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
Komunikace a veřejné osvětleni

G.5. Jiné inženýrskésítě

G.6.

Ostatní stavby

76 503,20

74,103,20

položk Název položky
Y

H.

Pozemky

H.1. Stavební pozemky

H.2.
H.3.
H.4.

Lesní pozemky
Zahrady, pastviny, louky, rybníky
Zastavěná plocha

H,5. ostatní pozemky

13.02.2019 5h59m 1s
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položk Název položky
l.
1.1.
1.2.

Náklady z přeceněni reálnou hodnotou
Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určenéhok prodeji podle
§ 64
Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

,+i,§§Ftňdiciiňf.óiifi
óisP,

',......

ádb:klilatixce:

:'Ý,ýn§E-___

.:,,-l

ÚČErNÍ OBDOBÍ

iátóiŇrrni'áíizw
y

J.
J.1

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
.

J,2.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určenéhok prodeji podle
§ 64
Ostatní \^/nosy z přecenění reálnou hodnotou
*

Konec sesťavy *

MATEŘSKÁ

Šrom

Domašov nad Bystřicí
1>

ř

okres olomout
á or gan i z ace

íspěv k ov

783 06
P*o11šov ňad Bystřicí

lC:71221115

%-rL*;
tara- y;.a;,-,--

13.02,2019 5h59m 1s

Zpracováno systémem G/N/s Express - UcR GoRDtC spo/. s r. o,

strana15/15

