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XCRGUPXA / PYA (08032017 / 04052017)

PŘÍLOHA
příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Období:
IČO:
Název:

12 / 2017
60341661
Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017
Sídlo účetní jednotky

Místo podnikání

ulice, č.p.

Loučná nad Desnou 58

ulice, č.p.

obec

Loučná nad Desnou

obec

PSČ, pošta

788 11

PSČ, pošta

Údaje o organizaci

Předmět podnikání

identifikační číslo

60341661

hlavní činnost

právní forma

příspěvková organizace

vedlejší činnost

zřizovatel

Obec Loučná nad Desnou

CZ-NACE

Kontaktní údaje
telefon

801020

Razítko účetní jednotky
583 550 126

fax
e-mail

kancelar@zsloucnand.cz

WWW stránky

Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární zástupce

Milena Chromíková

Mgr. Petr Lukáš

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Mgr. Petr
Lukáš

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.02.2018, 19h55m 0s
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A.1.

XCRGUPXA / PYA (08032017 / 04052017)

Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Položky účetní závěrky odpovídají skutečnému stavu a zobrazují věrný obraz účetnictví.Učetní jednotka nemá informace o tom, že by byl přerušen princip nepřetržitého trvání.

A.2.

Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní metody nejsou pro dané období měněny..

A.3.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka účtuje v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb o účetnictví, vyhláškou 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro příspěvkové organizace. Na základě rozhodnutí zřizovatele
Obec Loučná nad Desnou účtujeme ve zjednodušeném rozsahu. Účetní rozvrh školy je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele. Účetní metody
jsou popsány ve vnitřních směrnicích účetní jednotky. Účentní jednotka používá ke své činnosti vlastní majetek a majetek zřizovatele a to formou "výpůjčky". Dlouhodobý majetek je oceněn
pořizovací cenou a je odpisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s odpisovým plánem schváleným zřizovatelem.. Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou. Pro účtování o
pořízení a úbytku zásob se používá u zásob metoda A. Účetní jednotka využívá i způsob časového rozlišení u operací náležijících do více účetních období s vyjímkou nevýznamných částek do
cca 500,- Kč v jednotlivém případě (náklady, výnosy). Náklady a výnosy rozdělujeme na hlavní a doplňkovou činnost.

12.02.2018 19h55m 0s
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A.4.

XCRGUPXA / PYA (08032017 / 04052017)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo

Podrozvahový

položky

Název položky

P.I.

Majetek a závazky účetní jednotky
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
Vyřazené pohledávky
Vyřazené závazky
Ostatní majetek
Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů
Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů
Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů
Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů
Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
Další podmíněné pohledávky
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů
Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů

1.
2.
3.
4.
5.
P.II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
P.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
P.IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
P.V.
1.
2.
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účet

901
902
905
906
909

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

2 319 791,96
265 922,00
2 043 091,96
10 778,00

2 540 615,06
254 582,00
2 275 255,06
10 778,00

911
912
913
914
915
916
921
922
923
924
925
926
931
932
933
934
939
941
942
943
944
945
947
948
951
952
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A.4.

XCRGUPXA / PYA (08032017 / 04052017)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo

Podrozvahový

položky

3.
4.
5.
6.
P.VI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
P.VII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
P.VIII.
1.
2.
3.
4.
5.

Název položky

účet

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů
Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů
Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
Další podmíněné závazky
Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu
Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu
Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní
Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní
Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty
Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

953
954
955
956

12.02.2018 19h55m 0s

961
962
963
964
965
966
967
968

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

79 694 132,76

79 227 201,76

79 694 132,76

79 227 201,76

77 374 340,80-

76 686 586,70-

971
972
973
974
975
976
978
979
981
982
983
984
985
986
991
992
993
994
999
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A.5.

XCRGUPXA / PYA (08032017 / 04052017)

Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní závěrka za rok 2016 byla zaslána k uložení a zveřejnění do sbírky listin Obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou oddíl Pr, vložka 657 dne
7.4.2017. Zveřejněna ke dni 13.4.2017. Zřizovatel příspěvkové organizace je Obec Loučná nad Desnou IČ: 00302953, 788 11Loučná nad Desnou 57..

A.6.

Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi rozvahovým dnem 1.1.2017 a okamžikem sestavení účetní závěrky k 31.12.2017 nedošlo k žádným významným událostem v příspěvkové organizaci. Organizace účtuje dotace podle
předpisů (standardu) č.703. V 1.Q. účtovala organizace dotaci na provoz před zálohy a následně hned vyrovnávala dohadné položky úč.348/388 a zúčtovala přijaté zálohy proti pohledávce(
374/348. Toto účtování na základě dotazů kontrolních orgánů bylo změněno v 2.Q.2017.

12.02.2018 19h55m 0s
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B.1.

XCRGUPXA / PYA (08032017 / 04052017)

Informace podle § 66 odst. 6

Organizace nevlastní nemovitosti ani pozemky.

B.2.

Informace podle § 66 odst. 8

Finanční krytí je plněno- fond investic

B.3.

Informace podle § 68 odst. 3

0.00

12.02.2018 19h55m 0s

Kompenzační mechanismus vzájemného zúčtování- neveden.
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C.

XCRGUPXA / PYA (08032017 / 04052017)

Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

C.1.
C.2.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

12.02.2018 19h55m 0s

BĚŽNÉ
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D.1.

XCRGUPXA / PYA (08032017 / 04052017)

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

0.00

Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Majetek zřizovatele veden v podrozvahové evidenci úč.966 - (majetek zřizovatele- ve "Výpůjčce" ). Ogranizace
nevlastní majetek charakteru - kulturní památka.

D.2.

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3.

Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

D.4.

Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.5.

Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.6.

Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7.

Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

12.02.2018 19h55m 0s
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E.1.

XCRGUPXA / PYA (08032017 / 04052017)

Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplňující informace

A.I.

1) Účet 018AE - drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 7.tis do 60 tis. Kč. Jedná se o SW a licence. Tento majetek je plně odepsán.
2) Dlouhodobý hmotný majetek nad 40.tis. Kč (DHM) - účet 022.AE: odpisování je dle schváleného odpisového plánu.

B.

Zásoby - účet 111 a následně 112AE : na těchto účtech se vede evidence zásob potravin pro školní jídelnu v Základní škole a školní jidelnu v
Mateřské škole . Metoda vedení zásob - způsob A . Dále vedeme na zásobách učební pomůcky , čistící prostředky,

B.

Účet 311- krátkodobé pohledávky - (odběratelé) : jedná se pohledávky za obědy - stravovací služby, pronájem tělocvičny aj. - všechny pohledávky
jsou do data splatnosti.

B.

Účet 314 -krátkodobé poskytnuté uhrazené zálohy: - jedná se o zálohy na plyn, vodné a stočné a přeplatné časopisů.

B.

Účet 348 -konečné vyúčtování transferu z MŠMT a vyrovnání skutečně připsanou finanční částkou na BÚ školy z prostředků MŠMT.

B.

Účet 381 -náklady příštích období : - náklady patřící do následujícího odbobí. -(pojištění, prodložení licencí, předplatné časopisů nad 1000,- Kč a
jiné). Účet 385-příjmy příštích období-zaúčtování spotřeby vody a plynu patřícího do výnosů běžného období.

B.

Účet 377 -ostatní krátkodobé pohledávky : krátkodobé jiné pohledávky

B.

Účet 241 - běžný účet školy (banka): - stav finančních protředků vedeném na BÚ organizace rozdělený AE

B.

Účet 243 - běžný účet FKSP: stav finančřních prostředků vedeném na BÚ účtu FKSP

B.

Účet 261 - pokladna: peněžní hotovost v pokladně

C.

Účet 401 - jmění účetní jednotky : pohyb na jmění účetní jednotky je v běžném období odpis majetku. Na účtě jmění účetní jednotky stále
zůstavá hodnota převedená z vlastního jmění Mateřské školy (převod 1.1.2013) - částka 8.045,09 Kč.

C.

Účet 412 - fond kulturních a sociálních potřeb - Vyhláška 114/2002 Sb. : - při hospodařením s tímto fondem se postupuje v souladu s vnitřním
předpisem pro tvorbu a čerpání fondu FKSP. Účet 413 - rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření. V roce 2017 ( se souhlasem
zřizzovatele) čerpání fondu na pořízení PC do učebny. Účet 414 - převod zůstatku finančních prostředků z transferu - Personální podpora a
profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ a MŠ - ( výzva 22).

C.

Účet 416 - fond reprodukce majetku - je tvořen k financování svých investičních potřeb v souladu s pravidly danými v § 31 zákona 250/2000Sb.

C.

Výsledek hospodaření za rok 2016 ztráta v hlavní činnosti a zisk v doplňkové činnosti byl dle rozhodnutí zřizovatele ze dne 16.3.2017 na
zasedání zastupitelstva schválen a dle usnesení zastupitelů zaúčtován dle předpisu. HV rok 2017 zisk v hlavní i doplňkové činnosti.

12.02.2018 19h55m 0s
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E.1.

XCRGUPXA / PYA (08032017 / 04052017)

Doplňující informace k položkám rozvahy

D.

Účet 321- krátkodobé závazky ( dodavatelé) : - neuhrazené dodavatelské faktury do data splatnosti..

D.

Účet 324 - krátkodobé zálohy - zálohy na stravné, akce žáků a jiné.

D.

Úč.472 - v roce 2017 -přijatá 1. záloha na "Personální podporu, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ a MŠ - reg.č.
CZ.02.3.68.0.0.16-022- Šablony" - délka trvání je do roku 2018.

D.

Úč. 331- závazky vůči zaměstnancům- mzda vyplacená v řádném termínu. Účet 336 -závazky za institucemi- sociálního pojištění a závazky k
zdravotnímu pojištění účet 337 za (zaměstnance a organizaci) jsou řádně placeny v termínu výplaty mezd zaměstnancům

D.

Úč. 342- ostatní daně ze závislé činnosti( z mezd) jsou řádně placeny ve výplatním termínu mezd případně Úč. 343 předpis DPH

D.

Úč.383 dýdaje příštích období - ke konci roku vyrovnán. V průběhu roku se účtuje spotřeba energií dle měsíčních evidencí elektroměr, vodoměr,
plynoměr)

D.

Účet 384: Výnosy příštích období: jedná se zaplacené kroužky žáků, kdy výnod patří až do následujícího období.

D.

Účet 384 - Předpis transferů od MŠMT a zřizovatele snížený o jeho skutečné čerpání -tj.připsané finanční prostředky-konec roku vyrovnání

D.

Účet 389 - dohadné účty pasivní: - nevyfakturované dodávky energií a ostatních položek nákladů.

D.

Účet 378 -ostatní krátkodobé závazky - úroky z FKSP a deponovaná mzda- nařízená srážka z mezd u zaměstnance.
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E.2.

XCRGUPXA / PYA (08032017 / 04052017)

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce

Doplňující informace

A.I.

Účet 501 spotřeba materiálu: - spotřeba potravin ve školní jídelně MŠ a ve školní jidelně ZŠ.- rozdělení je potraviny pro hlavní činnost a
doplňkovou činnost. Ostatní spotřeba materiálu :(čistící prostředky, papír aj....) .

A.

Účet 502 - spotřeba energií :t spotřeba energií dle stavu na jedmolivých měřících přístrojích -(elektroměrů, plynoměrů aj.) Odečty se provádí
měsíčně a jsou zaúčtovány na úč. 502/383 a při vyúčtovácí faktuře je úč.. 383 vyrovnán v běžném účetním období.

A.

Účet 511 - opravy a udržování - běžné opravy majetku dle objednávek a fakturace. Rozpis na HČ a DĆ.

A.

Účet 518 -ostatní služby - běžné služby poskytované na základě dohod a smluv pro chod školy:.

A.

Účet 521 -mzdové prostředky : mzdové prostředky jsou financovány z prostředků- MŠMT, zřizovatelem (dofinancování platů) , doplňkovou
činnosti a z EU fondů UZ ˇSablony".

A.

Účet 524 - zákonné sociální pojištění - předpisy odvodů SP a ZP za organizaci

A.

Účet 525 - jiné sociální náklady : - zákonné pojištění zaměstnanců

A.

Účet 527 - zákonné sociální náklady: - příděl FKSP, DVPP,ochranné pomůcky a jiné

A.

Účet 528 jiné sociální náklady: - nemáme

A.

Účet 544 - prodaný materiál - jedná se o pořízení pracovních sešitů a jiného materiálu žákům potřebným pro výuku a za účelem jejich prodeje v
nezměněném stavu.

A.

Účet 551 -odpisy dlouhodobého majetku

A.

účet 549 -ostatní náklady z činnosti - největší položkou na tomto účtu je krátící koefidient při výpočtu DPH zaúčtovaný do provozních nákladů ZŠ,
ŠJ, dále je zde pojištění majetku, zásob aj..

A.

Úč.549 - ostatní náklady z činnosti - pojištění majetku, zásob aj., propočet prátícího koeficientu DPH - krátící podíl se účtuje do ostatních nákladů
činností

B.

Učet 602: ostatní služby- kroužky, školné MŠ
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E.2.

XCRGUPXA / PYA (08032017 / 04052017)

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

B.

Účet 602 -výnosy z prodeje služeb : - obědy - žáci, zaměstnanci, cizí doplňkovou činnost. Ostatní služby -krožek keramiky žáci, školné MŠ, příděl
na stravu z FKSP, aj..

B.

Účet 603 -výnosy z pronájmu: - nájem domovník, tělocvična

B.

Účet 609 - jiné výnosy z vlastních výkonů: - poplatek školní družina a jiné

B.

Účet 644 -výnosy z prodeje materiálu : - pracovní sešity a jiné

B.

Účet 648 -čerpání fondů: - čerpán rezervní fond na pořízení PC - 2. čtvrtletí 2017

B.

Účet 662 - fnanční výnosy: úroky připsané bankovním ústavem

B.

Účet 672 -výnosy z transferů: - výnosy z rozpočtu zřizovatele, z rozpočtu MŠMT

C.

Hospodářský výsledek
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E.3.

XCRGUPXA / PYA (08032017 / 04052017)

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

Doplňující informace

E.

Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
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E.4.

XCRGUPXA / PYA (08032017 / 04052017)

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce

Doplňující informace

E.

Účetní jednotka účtuje ve zjednodušeném účetnictví a přehled změn vlastního kapitálu nevykazuje v příloze.
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F.

XCRGUPXA / PYA (08032017 / 04052017)

Doplňující informace k fondům účetní jednotky
Fond kulturních a sociálních potřeb
Položka

Číslo

Název

A.I.
A.II.

Počáteční stav fondu k 1.1.
Tvorba fondu
Základní příděl
Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992
Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu
Peněžní a jiné dary určené do fondu
Ostatní tvorba fondu
Čerpání fondu
Půjčky na bytové účely
Stravování
Rekreace
Kultura, tělovýchova a sport
Sociální výpomoci a půjčky
Poskytnuté peněžní dary
Úhrada příspěvku na penzijní připojištění
Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění
Ostatní užití fondu
Konečný stav fondu

1.
2.
3.
4.
5.
A.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
A.IV.
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XCRGUPXA / PYA (08032017 / 04052017)

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí
Položka
Číslo

Název

D.I.
D.II.

Počáteční stav fondu k 1.1.
Tvorba fondu
Zlepšený výsledek hospodaření
Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie
Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv
Peněžní dary - účelové
Peněžní dary - neúčelové
Ostatní tvorba
Čerpání fondu
Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
Úhrada sankcí
Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele
Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady
Ostatní čerpání
Konečný stav fondu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
D.III.
1.
2.
3.
4.
5.
D.IV.
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XCRGUPXA / PYA (08032017 / 04052017)

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí
Položka
Číslo

Název

F.I.
F.II.

Počáteční stav fondu k 1.1.
Tvorba fondu
Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu
Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele
Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů
Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku
Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů
Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace
Převody z rezervního fondu
Čerpání fondu
Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s vyjímkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku
Úhrada investičních úvěrů nebo půjček
Odvod do rozpočtu zřizovatele
Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost
Konečný stav fondu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
F.III.
1.
2.
3.
4.
F.IV.
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G.

XCRGUPXA / PYA (08032017 / 04052017)

Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy
ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo

BĚŽNÉ

položky

Název položky

BRUTTO

G.
G.1.
G.2.
G.3.
G.4.
G.5.
G.6.

Stavby
Bytové domy a bytové jednotky
Budovy pro služby obyvatelstvu
Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
Komunikace a veřejné osvětlení
Jiné inženýrské sítě
Ostatní stavby

H.

Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

MINULÉ
KOREKCE

NETTO

ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo

BĚŽNÉ

položky

Název položky

H.
H.1.
H.2.
H.3.
H.4.
H.5.

Pozemky
Stavební pozemky
Lesní pozemky
Zahrady, pastviny, louky, rybníky
Zastavěná plocha
Ostatní pozemky
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XCRGUPXA / PYA (08032017 / 04052017)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

BĚŽNÉ

I.
I.1.
I.2.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou
Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

MINULÉ

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

J.
J.1.
J.2.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou
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K.

XCRGUPXA / PYA (08032017 / 04052017)

Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1.

Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K.2.

Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Poznámky k vyplnění:
Číslo
sloupce

Poznámka

1

IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní
jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.

2

Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost.Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku
je obchodní firma.

3

IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní
jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.

4

Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost.Obchodním jménem účetní jednotky zapsáné do obchodního rejstříku
je obchodní firma.

5

Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu
avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.

6

Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.

7

Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu
poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance.

8

Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.

9

Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.

10

Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek),3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.
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L.

XCRGUPXA / PYA (08032017 / 04052017)

Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Poznámky k vyplnění:
Číslo sloupce

Poznámka

1

Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.

2

Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura,B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a
nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.

6 až 7
9 až 12
13
14 a 15
16,18,20,22
17,19,21,23
24
25 až 29

Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.
Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli.
Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

* Konec sestavy *
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