PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Mateřská škola C1PÍ5KOVÁ ičo 71295101; Spojovací 42,29001 Písková Lhota
Školské zařízení
Předmět činnosti:
sestavena k 31.122017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 1.3.2018v 12:30

( A.1. Informace podle ~ 7 odst. 3 zákona
PO pokračuje ve své činosti beze změn

[A.2. Informace podle ~ 7 odst. 4 zákona

LA3. Informace podle ~ 7 odst. 5 zákona
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A.4. Informace podle ~ 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
ETNÍ OBDOBÍ

Název
P.l.

MINULÉ

Majetek a závazky účetní jednotky

45 877,

1. Jiny drobny dlouhodoby nehrnotny majetek
2. Jiny drobny dlouhodoby hmotny majetek

45 87700

3. Vyřazené_pohledávky
4. Vyřazené Závazky
5. Ostatní majetek
P.ii.

Krátk.podm.pohi.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů

1. Kratk.podm.pohledavky z predfinancovani transferu
2. Kratk.podm.závazky z předfinancov,
3. Kratk.podm.pohledavky ze zahranicnich
4. Kratk.podm.zavazky ze zahraničnich transferu
5. Ostatni kratk.podm.pohledavky z transf
6. Ostatni kratk.podm.zavazky z transferu
Pili. Podminene pohledávky z duvodu užjvání majetku jinou osobou
1. Kratk.podm.pohl.z duvodu upl.uzivani majetku jinou osobou
2. Dlouh.podm.pohled.z duvodu úpl.uživání majetku jin.osobou
3. Kr.podmpo~,~ duvodu uziv.maj.j.osobou na zakl.sml.o vyp.
4. DLpodm.po~l.~ duvodu Uziv.maj.j.osobou na zakl.sml.o ~‘p.
5. Kratk.podmp~~ duvodu užíváni majetku j.osobou zj
6. Dlouh.pOdm.pohl.z duvodu uzivani majetku j.osobou z
—~---;-~-;--.
PIV.
Dalsi podminene pohledavky

1. Kratk.podmln.pohledavkyze smluv o prodeji dlouh.majetku
2. Dlouh.podmin.pohledavky ze smluv O prodeji dlouh.majetku
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
4. Dlouhodob5 podminene pohledavky z jinych smluv
5. Kratk.podm.pohledavky ze sdilenych dani
6. Dlouh.podmin.pohledavky ze sdilenych dani
7. Kratkodobe podmin. pohledavky ze vztahu k jinym
8. Dlouhodobe podmin. pohledavky ze vztahu k jinym
9. Kratkodobe podmin.uhrady pohledavek z prijatych
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10. Dlouhodobe podmin.uhrady pohledavek z prijatych zajisteni
11. Kr.podmin.pohledávky ze soud.sporu,sprav.rizeni a j.řiz.
12. Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporuspráv.řízení a j.řiz.
‚.

Diouh.p~d~~POtl~Z transferu a dlouh.podm.zavazjcy z transferu

1. Dlouh.podm pohledavkyz predfinancovani transf
2. Dlouh.podm.zavazkyz predfjnancovani transferu
3. Dlouh.podm.pohledavky ze zahranicnich transferu
4. Dlouh.podm.zavazky ze zahran,cnich transferu
5. Ostatni dlouh.podm.pohledavky z transferu
6. Ostatní dlouh.podm.závazky z tra
P.Vi.

Podmíněné závazky z duvodu užívani ciziho majetku

1. Kratkodobe podminene zavazky z operativniho leasingu
2. Dlouhodobe podminene zavazky z operativniho leasingu
3. Kratkodobe podminene zavazky z financniho leasingu
4. Dlouhodobe podminene zavazky z financniho leasingu
5. Kr.podm.záv.z důvodu užívaní ciz.maj.na zakl.sml.o výpuj.
6. Dl.podm.zav.z duvodu uzivani ciz.maj.na zakl.sml.o vypuj.
7. Kr.podm.zav.z duvodu uzivani ciz.maj.nebo j.prevz.z j.d.
8. Dl.podm.záv.z důvodu uzívaní ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.
P.Vii.

Další podmíněné závazky

1. Kratk.podminen~ zavazky ze smluv o porizeni
2. Dlouh.podminene zavazky ze smluv o porizeni dlouh.majetku
3. Kratkodobe podminene zavazkyzjinych smluv
4. Dlouhodobe podminene zavazky z jinych smluv
5. Kratkodobe podm.zavazky Z pnj.kolateralu
6. Dlouhodobe podm.zavazkyz prij.kolateralu
7. Kr.podm.zav.vypl.z.prav.pra dal.cin.moci zak.,vyk.soud.
8. Dl.podm.záv.vypl.z.prav.přa dal.čin.mocj zak.výk.soud.
9. Kratkodobe podm.zavazky z poskytnutych garanci jednoraz.
10. Dlouhodobé podm.zavazky z poskytnutých garanci jednoraz.
11. Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garanci ostatnich
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POLOŽKA
Název
12, Dlouhodobe podm.zavazky z poskytnutych garanci ostatnich
13. Kr.podmin.zavazky ze sOud.sporu,sprav.rizeni a Jin.rizeni
14. DI.podminzavazky ze SoUd.sporuspravrizeni a Jin.rizeni
Rytu. Ost.podm.aktiva a ostpodm.pasiva S vyrovnavac~ ucty
1. Ostatni kratkodoba podminena aktiva
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
3. Ostatni kratkodoba podminena pasiva
4. Ostatni dlouhodoba podminena pasiva
5. Vyrovnavaci ucet k podrozvahovym uctum

UČETNÍ OBDOBÍ
MINULÉ

1

[~ervní fond
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky
Název
Počáteční stav fondu k i.1.

Di.
Dit.

Tvorba fondu
1. Zlepšený výsledek hospodařeni

2. Nespotrebované dotace z rozpočtu Evropske unie
3. Neapotrebovane dotace z mezinarodnich smluv
4. Peněžní dary - účelové
6. Peněžní dary - neúčelové
6. Ostatní tvorba

I D.llt.

Čerpání fondu

1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Uhrada sankci
3. Posileni fondu investic se souhlasem znzovatele
4. Cas. preklenuti docasneho nesouladu mezi vynosy a naklady
5. Ostatní čerpáni

I D.IV.

Konečný stav fondu

Rezervní fond
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky
POLOZKA
Název
Počáteční stav fondu k 1.1.

D.L
0.11.

Tvorba fondu

1. Zlepšený výsledek hospodaření
2. Nespotrebované dotace z rozpočtu Evropské unie
3. Nespotrebovan~ dotace z mezinarodnjch smluv
4. Peněžní dary - účelové
5. Peněžní dary.. neúčelové
6. Ostatní tvorba

I 0.111.

Čerpání fondu
1. Úhrada zh~~ného výsledku hospodaření

2. Uhrada sankci
3. Posileni fondu investic se souhlasem znzovatele
4. Cas. preklenuti docasneho nesouladu mezi vynosy a naklady
5. Ostatní čerpáni
0.1V.

Konečný stav fondu

