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It*

ÚČ'ETNÍ
oBDoBÍ
BÉŽNt

Maietek a 7Ávazky četníiédnotky
1 . Jin! drobn! dlouhodob nehmotnÝmajetek
2 . Jin! drobn! dlouhodob hmotn majetek
poh|edávky
VyÍazené
4 . Vyiazenézávazky
5 . ostatnímajetek
P.ll.
Krátkodobé podmíněnépohledávky z transferu a krátkodobé podmíněnézávazky z transfer
podmíněné
poh|edáVky
1. Krátkodobé
z pŤedÍinancování
transferu
podmíněné
2. Krátkodobé
Žvazky z pÍedfinancován
ítransferťl
podmíněné
poh|edáVky
3. Krátkodobé
ze zahraničních
transfen]
4. Krátkodobépodmíněné
závazky ze zahraničních
transferŮ
podmíněné
poh|edávkyz transferťt
5. ostatníkrátkodobé
6. ostatníkrátkodobépodmíněné
závazky z transÍeru
P.|||' Podmíněnápohledávkyz dťrvoduužívání
majetkujinou osobou
podmíněné
1' Krátkodobé
poh|edávky
z dtjvodutip|atného
uŽívání
majetkujinouosobou
podmíněné
poh|edáVky
2' D|ouhodobé
z dtjvodutip|atného
užívání
majetkuiinouosobou
podmíněné
poh|edávky
3. KÍátkodobé
z dťrvodu
uŽívání
majetku'jinouosobouna základěsm|ouvyo rn.|pjčce
podmíněné
poh|edávkyz dŮVoduuŽívání
4. D|ouhodobé
majetkujinouosobouna zák|aděsm|ouvyo vfptijčce
podmíněné
poh|edávky
5. Krátkodobé
z d vodu uŽívání
majetku'iinouosobouz jinlch drivodri
podmíněné
poh|edávwz dťtvodu
6. D|ouhodobé
uŽívánL!ale!!9]]!qL]
osobou4in1ichdt]vodt]
P.!.

P.M.

90'l
902
905
906
909

MtNULÉ
386 5í7'89

299 769,6E

386517.89

299 769,68

911
912
913
914
9í5
916
921
YZZ
JZC

924
925
926

DaEí podmíněné poh|edávky

podmíněné
poh|edávky
1 . Krátkodobé
ze sm|uvo prodejid|ouhodobého
majetku
podmíněné
poh|edávkyze sm|uvo prodejid|ouhodobého
2 . D|ouhodobé
maietku
podmíněné
poh|edávky
Krátkodobé
z jinlch sm|uv
podmíněné
poh|edávkyz jin1ichsm|uv
4 . D|ouhodobé
podmíněné
pohledávkyze sdí|enfchdaní
Krátkodobé
podmíněné
pohledávkyze sdí|enych
6 . Dlouhodobé
daní
a
podmíněné
poh|edávky
Krátkodobé
ze Vztiahuk jinlm zdroi m
podmíněné
poh|edávkyze vztahuk jinlm zdrojŮm
8 . D|ouhodobé
podmíněnéhradypoh|edávekz piijatfchzajištění
9 . Krátkodobé
podmíněnéhradypohledáVekz piijat..'ch
1 0 . D|ouhodobé
zajištění
podmíněné
poh|edávky
1 1 .Krátkodobé
ze soudníchsponi,správníchÍÍzení
a jin1ichŤízení
1 ) D|ouhodobé
podmíněné
poh|edávky
ze soudníchspor , správníchÍízení
a jin]ichŤízenpohledávkyztransfer a dlouhodobépodmíněnézávazky ztransfer
P.V.
D|ouhodobépodmíněné
podmíněné
poh|edáVky
í. D|ouhodobé
z pÍedfinancování
transíerŮ
podmíněné
2. D|ouhodobé
transferu
závazkyz pŤedfinancování
21.02.20197h34m21s

931
932
933
934
9Jv

941
942
943
944
945
947
948
951
952
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.:.
cÍslo
....
.. ...'
..:
polažw Názevp&Žky
. ...:. ' ,
podmíněné
poh|edávkyze zahraničních
transferrj
3. D|ouhodobé
podmíněné
4. D|ouhodobé
závazkyze zahraničních
transferťt
podmíněné
poh|edávkyz transferť,l
5. ostatnídlouhodobé
6. ostatníd|ouhodobépodmíněné
záv azkyz transfer
P.Vl'
Podmíněnézávazky z dtjvodu užíváníciziho maietku
podmíněné
|easingu
1. Krátkodobé
závazkyz operativního
podmíněné
leasingu
2. D|ouhodobé
závazkyz operativního
podmÍněné
3. Krátkodobé
ávazky z Íinančního
|easingu
podmíněné
4. D|ouhodobé
závazky zfinančního
|easingu
podmíněné
závazkyz dťrvodu
5. Krátkodobé
uŽívání
cizÍhomajetkuna základěsm|ouvyo rn/pťljčce
podmíněné
6. D|ouhodobé
závazkyz dt]tvodu
užívání
cizíhomajetkuna základěsm|ouvyo vfptijčce
podmíněné
7. Krátkodobé
závazkyz dŮvoduužívání
cizíhomajetkunebojeho prevzetíz jinfch dtivodti
podmÍněné
8. D|ouhodobé
cizíhomajetkunebojeho prevzetí
závazkyz dÚvoduuŽíVání
z iinÝchdŮVodti
P.vll. Da|šípodmíněnézávazky
podmíněné
1. Krátkodobé
závazkyze sm|uvo poiízení
majetku
d|ouhodobého
podmíněné
2. D|ouhodobé
závazkyze sm|uvo poŽízení
dlouhodobého
majetku
podmíněné
3. Krátkodobé
ávazky z jinfch sm|uv
podmíněné
4. D|ouhodobé
závazkyz jinlch sm|uv
podmÍněné
závazkyz pfijatého
ko|aterá|u
5. Krátkodobé
podmíněné
závazkyz piijatého
ko|aterá|u
6. D|ouhodobé
podmíněné
Krátkodobé
závazkyvyp|!uď1ící
z práv.pŤedp.a
da|šíčinn.moci
zákonod.,v1ikon.
nebosoudní
podmíněné
závazkyvyp||Nající
z práv.pĚedp.a
zákonod.,vfkon.
nebosoudní
8 . D|ouhodobé
da|šíčinn.moci
o KrátkodobépodmÍněné
závazky z poskytnu\ichgarancíjednorázov17ch
podmíněné
závazkyz poskytnutlchgarancíjednorázou/ch
1 0 . Dlouhodobé
podmíněné
garancíostatních
1 1. Krátkodobé
závazkyz poskytnut'j'ch
podmíněné
garancíostatních
závazkyz poskytnuttj'ch
1 2 . D|ouhodobé
podmíněné
závazkyze soudníchsporú,správníchiízenía jinlch iízení
13. Krátkodobé
podmÍněné
a jinlch iízení
1 4 . D|ouhodobé
závazkYze soudníchsporťl,
spráVníchÍízení
P.V|||. ostatn. podmíněnáaktivaa ostatnípodminěná pasiva a vyrovnávaci čty
1. ostatníkrátkodobápodmíněná
aktiva
aktiva
2. ostatníd|ouhodobápodmíněná
3. ostatníkrátkodobápodmíněnápasiva
4. ostatnÍdlouhodobápodmíněnápasiva
5. Vyrovnávací četk podrozvahovlm čt m

21.02.20197h34m21s

Pocbozvahov!|
.
i,ěét| ;:1;..= .
953
954
955
956

.Úlrrui
BÉŽNÉ

] ]::- 1

oaooai

.
.
] .....
:=... !,ttvutÉ :

i

96'l
962
963
964
965
966
967
968
971
972
J/J

974
976
978
uIu
98'l
982
983
984
vtt5

986
oo1
992
993
994

ZpracovánosystémemGlNlS Express - UCR GoRDlc spol. s r. o.

386 517,89

299 769,68

strana 3 / 16

)acRcuPxa / Pra (01012013
/ 06022o1a,

organizace|e zapsaná v obchodnímrejstŤíku
(Krajs(f soud v HradciKrá|ové)
od 12.4' 2a06.
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tba@:l|€EN
F.

/0Ba22o1at
xcRcupxA/rra to1o120tB

jednotky
Dop|řujíci informace k fondrjm ričetní

čí;il
A.t.

Počáteční
stav fondu k í.í.
Tvorba fondu
pĚídě|
1. Zák|adní
2. Sp|átkypt}jček
do konce roku í992
na bytové če|yposkytnut./ch
tráahujícíse k majetkupoŤizenému
3. Náhrady škoda pojistnáp|něníod pojišťovny
z fondu
4. PeněŽnía jinédaryurčené
do fondu
5. ostatnítvorbafondu
A.ll|. ČerpáníÍondu
1. PŮjčkyna bytové če|y
2. Stravování
3. Rekreace
4. Kultura,tělovÝchova
a sport
5. Sociá|nív1ipomoci
a pŮtjčky
peněŽnídary
6. Poskytnuté
7. Úhrada pĚíspěvkuna penz|nípŤipojištění
8. Úhrada ěásti pojisinéhona soukroméŽivotnípojištění
9. ostatníužití
fondu
A.!v.
Konečnf stav fondu

21.02.20197h34n21s
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23 904,70

52276,00
52276,00

46 í í9'.l0
13 790,00
12 000,00

20 329.40

30061.30
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)<*cuPr.
lila tolo12on/Mz*ra

1-

D.L
D.l.

.1.
2.
3.
4.
5.
6'

D.lll.
1'
2'
3.
4.
5.

---.\.

Poč.t.ční!..vilordu t l.l.
Tvdt.Ío.du

\

Zlepšen! vl./s|edek
hospodaŤení
NespotÍebované
dotiacez rozpočtuEvropskéunie
NespotÍebované
dotacez mezinárodníchsmluv
PeněŽnídary - če|ové
PeněŽnídary - ne ěe|ové
ostatnítvo ba
čerpánÍÍondu
Úhrada zhoÍšeného
V!'Ís|edku
hospodaŤení
Úhrada sankcí
Posí|enífondu invésticse souh|asamzŤizovate|e
časovépĚek|enutí
dočasného
nesou|adumezi q|nosy a nák|ady
ostatníčerpání
Konečnf stav fondu

21.02.20197h34n21s

B 532'3
i 56l|32

3287,00

3 287,00

3287.00
14 806,15
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F.t.

Poěáteěnístav fondu k.t.í.
Tvorba fondu
'í. PeněŽníprostedky ve v!Ěi odpist]hmohéhoa nehmotnéhomajetkuprováděnépodle zfizovate|emsďrvá|enéhoodpisovéhop|ánu
prÍspěvekz rozpoč{u
2. |nvestičnÍ
ziizovate|e
3. |nvestičnÍ
dotace ze státnÍchfond a jinlch veiejnfch rozpočttlt
4. Ve v!ši pŤíjmz plodejesvěienéhod|ouhodobého
hmotnéhomajetku
5. PeněŽnÍdary a pŤíspévky
od jinÝchsubjekt
J
piíspěvkovéoíganizace
6. Ve vfši piÍjmŮz prodejomajetkuve v|astnictví
7' P evody z rozeÍvnihofondu
F.|||. čerpánííondu
í. Poíízenía technickéáodnocení hmotnéhoa nehmotnéhod|ouhodobehomajelku,s vyjÍmkoudrobnéhohmotnéhoa nehmotného
d|ouhďobéhomajetku
2. Úhrada investičníchVěn]nébop jčék

F.ll,

3. odvod do rozpočtuzÍizsvate|e
4. NavÝšenípeněŽníchpro$redkť!ur&nÝch na ftnancováníÚdržbva oprav maietku,kteď pťíspěvková
onoanizacepouŽívápro svou činnost
F.lv.
Koneěnf stav Íondu

21.02.20197h34n21s
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G.
G.1.
G.2.
G.3.
G.5.
G.6.

Stavby
Bytovédomy a bytovéjednotky
Budovy pro sIuŽbyobyvate|stvu
jednotky
Jinénebytové
domya nebytové
Komunikacea veŤejné
osvět|eni
JinéinŽenÝrské
sítě
ostatnístavby

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

Pozemky
stavebnípozemky
Lesnípozemky
Zahrady,pastviny'|ouky'rybníky
Zastavénáp|ocha
ostatnípozemky

21.02.20197h34m21s
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Ó'sb

ÚáETNÍ oE'Do&i
aÉŽt,tÉ

ČÍsto

ŮÓETNÍaEDaBÍ
aÉENÉ

J.
J.1.
J.2.

awutt

Náklady z pŤecenění
reá|nouhodnotou
Nákladyz pieceněníreá|nouhodnotoumajetkuurčeného
k prodejipod|e$ 64
ostatnínák|adyz pÍeceněnÍ
reá|nouhodnotou

I.
1.1.
t.2.

MINUtg,

Vfnosy z pÍeceněníreálnou hodnotou
V nosy z pňecenění
reá|nouhodnotoumajetkuurčeného
k prodejipod|e$ 64
ostatníVÝnosyz pÍecenění
reá|nouhodnotou
*Konec sestavy

trjelltl) ,,,//,u,
ftl,alé
rt
(;:!):!:, škoj a a ir4atcr.ská ško]a
v cznlcc.'pj"is1rčr

f,ď,-[*,Go,

21.02.20197h34m21s
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