Licence: D90D

XCRGUPXA / PYA (19092011 / 13012011)

PØÍLOHA
pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa)
Období:
IÈO:
Název:

12 / 2011
71008462
MŠ Malá Morava, pøíspìvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011
Sídlo úèetní jednotky

Místo podnikání

ulice, è.p.

Vysoký Potok 40

ulice, è.p.

Vysoký Potok 40

obec

Hanušovice

obec

Hanušovice

PSÈ, pošta

788 33

PSÈ, pošta

788 33

Údaje o organizaci

Pøedmìt podnikání

identifikaèní èíslo

71008462

hlavní èinnost

právní forma

Pøíspìvková organizace

vedlejší èinnost

zøizovatel

Obec Malá Morava

CZ-NACE

Kontaktní údaje
telefon

výchova a vzdìlávání
801010

Razítko úèetní jednotky
583 240 171

fax
e-mail

ms.malamorava@atlas.cz

WWW stránky

Osoba odpovìdná za úèetnictví

Statutární zástupce

Božena Tomešková

Anna Hošková

Podpisový záznam osoby odpovìdné
za správnost údajù

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, èas): 08.02.2012, 17h 9m12s

08.02.2012 17h 9m12s
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A.1.

XCRGUPXA / PYA (19092011 / 13012011)

Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Naše organizace bude i nadále nepøetržitì pokraèovat ve své èinnosti a nenastává zde žádná skuteènost, která by nás v budoucnu omezovala nebo nám zabraòovala v naší èinnosti.

A.2.

Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspoøádání a oceòování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a zpùsoby nebyly zmìnìny.

A.3.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Úèetnictví organizace je vedeno v zjednodušeném rozsahu dle rozhodnutí našeho zøizovatele - Obce Malá Morava. Bìhem roku na podrozvahové evidenci neúètujeme. Budeme úètovat významné
informace sestavené k 31. 12.

08.02.2012 17h 9m12s
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A.4.

XCRGUPXA / PYA (19092011 / 13012011)

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

Èíslo

Syntetický

položky

Název položky

P.I.

Majetek úèetní jednotky
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní majetek
Odepsané pohledávky a závazky
Odepsané pohledávky
Odepsané závazky
Podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou
Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou na základì smlouvy o výpùjèce
Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou na základì smlouvy o výpùjèce
Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou z jiných dùvodù
Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou z jiných dùvodù
Další podmínìné pohledávky a ostatní podmínìná aktiva
Krátkodobé podmínìné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
Krátkodobé podmínìné pohledávky z jiných smluv
Dlouhodobé podmínìné pohledávky z jiných smluv
Krátkodobé podmínìné pohledávky ve vztahu k prostøedkùm EU
Dlouhodobé podmínìné pohledávky ve vztahu k prostøedkùm EU
Krátkodobé podmínìné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojùm
Dlouhodobé podmínìné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojùm
Krátkodobé podmínìné úhrady pohledávek z pøijatých zajištìní
Dlouhodobé podmínìné úhrady pohledávek z pøijatých zajištìní
Krátkodobé podmínìné pohledávky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení
Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení
Ostatní krátkodobá podmínìná aktiva
Ostatní dlouhodobá podmínìná aktiva
Podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku
Krátkodobé podmínìné závazky z leasingových smluv
Dlouhodobé podmínìné závazky z leasingových smluv
Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu úplatného užívání cizího majetku na základì jiného dùvodu
Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu úplatného užívání cizího majetku na základì jiného dùvodu
Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku na základì smlouvy o výpùjèce
Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku na základì smlouvy o výpùjèce

1.
2.
3.
P.II.
1.
2.
P.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
P.IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
P.V.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

08.02.2012 17h 9m12s

úèet

901
902
903

Období
Bìžné

Minulé

3 548 209,73

3 532 802,53

3 548 209,73

3 532 802,53

911
912
921
922
923
924
925
926
931
932
933
934
939
941
942
943
944
945
947
948
949
951
961
962
963
964
965
966
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A.4.

XCRGUPXA / PYA (19092011 / 13012011)

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

Èíslo

Syntetický

položky

Název položky

úèet

7. Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku nebo jeho pøevzetí z jiných dùvodù
8. Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku nebo jeho pøevzetí z jiných dùvodù
P.VI.
Další podmínìné závazky a ostatní podmínìná pasiva
1. Krátkodobé podmínìné závazky ze smluv o poøízení dlouhodobého majetku
2. Dlouhodobé podmínìné závazky ze smluv o poøízení dlouhodobého majetku
3. Krátkodobé podmínìné závazky z jiných smluv
4. Dlouhodobé podmínìné závazky z jiných smluv
5. Krátkodobé podmínìné závazky ve vztahu k prostøedkùm EU
6. Dlouhodobé podmínìné závazky ve vztahu k prostøedkùm EU
7. Krátkodobé podmínìné závazky vyplývající z práv.pøedp.a další èinn.moci zákonod,výkonné nebo soudní
8. Dlouhodobé podmínìné závazky vyplývající z práv.pøedp.a další èinn.moci zákonod,výkonné nebo soudní
9. Krátkodobé podmínìné závazky z poskytnutých zajištìní
10. Dlouhodobé podmínìné závazky z poskytnutých zajištìní
11. Krátkodobé podmínìné závazky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení
12. Dlouhodobé podmínìné závazky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení
13. Ostatní krátkodobá podmínìná pasiva
14. Ostatní dlouhodobá podmínìná pasiva
P.VII. Vyrovnávací úèty
1. Vyrovnávací úèet k podrozvahovým úètùm

Okamžik sestavení (datum, èas): 08.02.2012, 17h 9m12s

08.02.2012 17h 9m12s

Období
Bìžné

Minulé

967
968
971
972
973
974
975
976
978
979
981
982
983
984
985
986
999

3 548 209,73
3 548 209,73

3 532 802,533 532 802,53-

Podpisový záznam:
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A.5.

XCRGUPXA / PYA (19092011 / 13012011)

Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona
Položka

Název

Èíslo

Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpeèení a pøíspìvku na státní politiku zamìstanosti
Splatné závazky veøejného zdravotního pojištìní
Evidované daòové nedoplatky u místnì pøíslušných finanèních orgánù

08.02.2012 17h 9m12s

52
53
54

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

Stav k 1.1.

21 882,00
9 530,00
4 163,00

Stav k

18 068,00
7 896,00
8 004,00
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A.6.

XCRGUPXA / PYA (19092011 / 13012011)

Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Nové informace o jiných podmínkách a skuteènostech: Od 1. 1. 2010 došlo k nìkterým zmìnám na základì pøevodového mùstku v souladu s novou smìrnou úètovou osnovou. V naší organizaci se
zmìny týkají pøevedením tìch SÚ - úèet 325 /ostatní závazky vùèi zamìstnancùm, nyní úèet 333, úèet 378 - zmìna na 377, úèet 379 - zmìna na 378, úèty skupiny 9xx (pùvodní 901, 911, 912, 914,
916, 931, 932, 963) na skupinu 4xx, nový úèet 374 . pøijaté zálohy na dotace (pøímé výdaje, které ètvrtletnì na základì vyúètovaných nákladù pøeúètujeme na výnosový úèet 672), úèet 691 - zmìna
na 672 (dotace z ÚSC) a 673 (dotace ze SF), nový úèet 603 ( výnosy z pronájmu ).

A.7.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Nejisté podmínky a situace: Dohadné úèty skupiny 37x a 38x používáme hlavnì k 31. 12. Novì je zaveden úèet 395, ten bude také využitý k 31. 12. ke vnitønímu zúètovánlí plateb FKSP a dále je
zaveden úèet 374 - pøijaté zálohy na dotace, které ètvrtletnì na základì skuteèných nákladù proúètováváme do výnosù. Nevyèerpané dotace k 31. 12. budou vráceny zpìt do státního rozpoètu.

A.8.

Informace podle § 66 odst. 6

Žádný pøevod vlastnictví k nemovitostem nebyl proveden.

A.9.

Informace podle § 66 odst. 8

Investièní fond je nulový.

08.02.2012 17h 9m12s
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XCRGUPXA / PYA (19092011 / 13012011)

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona
Položka
Název

Èíslo

Stav k 1.1.

(z AÚ k úètu 403)

1

x

systémové dotace na dlouhodobý majetek

2

x

z toho na: výzkum a vývoj

3

x

vzdìlávání pracovníkù

4

x

informatiku

5

x

6

x

Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpoètu
v tom:

Úèet

individuální dotace na jmenovité akce
Pøijaté prostøedky ze zahranièí na dlouhodobý majetek

(z AÚ k úètu 403)

7

x

Pøijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpoètu územních samosprávných celkù

(z AÚ k úètu 403)

8

x

Pøijaté pøíspìvky a dotace ze státního rozpoètu

(z AÚ k úètu 671)

9

x

(z AÚ k úètu 671)

10

x

11

x

12

x

z toho: pøijaté pøíspìvky na provoz od zøizovatele
z toho na: výzkum a vývoj
vzdìlávání pracovníkù

13

x

pøijaté dotace na neinvestièní náklady související s financováním programù
evidovaných v ISPROFIN od zøizovatele

(z AÚ k úètu 671)

14

x

pøijaté prostøedky na výzkum a vývoj od poskytovatelù jiných než od zøizovatele

(z AÚ k úètu 671)

15

x

(z AÚ k úètu 672)

16

x

(z AÚ k úètùm ÚS 67)

17

x

Pøijaté prostøedky na provoz ze zahranièí

(z AÚ k úètu 649)

18

x

Pøijaté pøíspìvky a dotace celkem na provoz z rozpoètu územních samosprávných celkù

(z AÚ k úètu 672)

19

x

Pøijaté pøíspìvky a dotace na provoz z rozpoètu státních fondù

(z AÚ k úètu 673)

20

x

21

x

informatiku

Pøijaté prostøedky na výzkum a vývoj z rozpoètu územních samosprávných celkù
Pøijaté prostøedky na výzkum a vývoj od pøíjemcù úèelové podpory

Pøijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpoètu státních fondù
Poskytnuté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - krajskému úøadu

(úèet 316)

22

Poskytnuté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - obcí

(úèet 316)

23

Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - ze státního rozpoètu

(úèet 326)

24

Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - od krajského úøadu

(úèet 326)

25

Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - od obce

(úèet 326)

26

Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - od státních fondù

(úèet 326)

27

Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - od ostatních veøejných rozpoètù

(úèet 326)

28

Poskytnuté pøechodné výpomoci pøíspìvkovým organizacím - organizaèní složkou státu

(úèet 316)

29

Poskytnuté pøechodné výpomoci pøíspìvkovým organizacím - krajským úøadem

(úèet 316)

30

Poskytnuté pøechodné výpomoci pøíspìvkovým organizacím - obcí

(úèet 316)

31

Krátkodobé bankovní úvìry tuzemské

(úèet 281)

32

Krátkodobé bankovní úvìry zahranièní

(úèet 281)

33

08.02.2012 17h 9m12s
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518 400,00
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XCRGUPXA / PYA (19092011 / 13012011)

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku

(úèet 283)

34

Vydané krátkodobé dluhopisy v zahranièí

(úèet 283)

35

Ostatní krátkodobé závazky (finanèní výpomoci) tuzemské

(úèet 289)

36

Ostatní krátkodobé závazky (finanèní výpomoci) zahranièní

(úèet 289)

37

Smìnky k úhradì tuzemské

(úèet 322)

38

Smìnky k úhradì zahranièní

(úèet 322)

39

Dlouhodobé bankovní úvìry tuzemské

(úèet 451)

40

Dlouhodobé bankovní úvìry zahranièní

(úèet 451)

41

Vydané dluhopisy tuzemské

(úèet 453)

42

Vydané dluhopisy zahranièní

(úèet 453)

43

Dlouhodobé smìnky k úhradì tuzemské

(úèet 457)

44

Dlouhodobé smìnky k úhradì zahranièní

(úèet 457)

45

Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské

(úèet 459)

46

Ostatní dlouhodobé závazky zahranièní

(úèet 459)

47

(z AÚ úètù 063,253 a 312)

48

(z úètù 253 a 312)

49

(z úètu 063)

50

(z AÚ úètù 063,253 a 312)

51

Nakoupené dluhopisy a smìnky k inkasu celkem
z toho: krátkodobé dluhopisy a smìnky územních samosprávných celkù
komunální dluhopisy územních samosprávných celkù
ostatní dluhopisy a smìnky veøejných rozpoètù

Okamžik sestavení (datum, èas): 08.02.2012, 17h 9m12s

Podpisový záznam:

III. Organizaèní složky státu vykazují stavy údajù podpoložek è. 22, 23 a 29 pøílohy úèetní závìrky. Ministerstva jako organizaèní složky státu vykazují též stavy údajù podpoložek è. 48 až 51 pøílohy úèetní závìrky.
Územní samosprávné celky vykazují stavy údajù podpoložek è. 22 až 51 pøílohy úèetní závìrky. Pøíspìvkové organizace vykazují údaje podpoložek è. 1 až 19, 32 a 33, 36 a 37, 40 a 41 pøílohy úèetní závìrky. Stav
položky è. 20 vykazují pøíspìvkové organizace. Stav podpoložky è. 21 vykazují územní samosprávné celky, pøíspìvkové organizace, státní fondy a organizaèní složky státu.
IV. Úèetní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k 1. lednu, ve druhém sloupci k okamžiku sestavení mezitimní úèetní závìrky nebo k rozvahovému dni.

08.02.2012 17h 9m12s
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XCRGUPXA / PYA (19092011 / 13012011)

B.
Položka
Èíslo

Název

Úèet

B.1.
B.2.
B.3.
B.4.

Poskytnutí úvìru zajištìné zajiš•ovacím pøevodem aktiva
Pùjèky cenných papírù zajištìné pøevodem penìžních prostøedkù
Prodej aktiva se souèasnì sjednaným zpìtným nákupem
Nákup aktiva se souèasnì sjednaným zpìtným prodejem

364
364
364
364

08.02.2012 17h 9m12s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

Stav k 1.1.

Stav k
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XCRGUPXA / PYA (19092011 / 13012011)

C.
Položka
Èíslo

Název

C.1.
C.2.
C.3.
C.4.
C.5.
C.6.

Krátkodobé podmínìné pohledávky ze vztahu k rozpoètovým prostøedkùm - nenávratné
Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze vztahu k rozpoètovým prostøedkùm - nenávratné
Krátkodobé podmínìné pohledávky ze vztahu k rozpoètovým prostøedkùm - návratné
Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze vztahu k rozpoètovým prostøedkùm - návratné
Podmínìné závazky ze vztahu k rozpoètovým prostøedkùm
Rozpoètované prostøedky

08.02.2012 17h 9m12s

Stav k 1.1.
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D.1.

XCRGUPXA / PYA (19092011 / 13012011)

Informace o individuálním referenèním množství mléka
Negativní.

D.2.

Informace o individuální produkèní kvótì
Negativní.

D.3.

Informace o individuálním limitu prémiových práv
Negativní.

D.4.

Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
Negativní.

D.5.

Poèet jednotlivých vìcí a souborù majetku nebo seznam tohoto majetku
Negativní.

D.6.

Celková výmìra lesních pozemkù s lesním porostem
Negativní.

D.7.

Výše ocenìní lesních porostù

D.8.

Ocenìní lesních porostù jiným zpùsobem
Negativní.

08.02.2012 17h 9m12s
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E.1.

XCRGUPXA / PYA (19092011 / 13012011)

K položce

Doplòující informace k položkám rozvahy

Na úètì 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy a 389 Dohadné úèty pasivní jsou zaúètovány zálohy na energie. -1Kè je závazek vùèi státnímu rozpoètu - vratka dotace 33015.
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E.2.

XCRGUPXA / PYA (19092011 / 13012011)

K položce

Doplòující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Záporný hospodáøský výsledek je pøedbìžnì odsouhlasen zøizovatelem a bude uhrazen v následujícím roce z rezervního fondu školy.
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E.3.

XCRGUPXA / PYA (19092011 / 13012011)

Doplòující informace k položkám pøehledu o penìžních tocích

K položce

Žádné doplòující informace.
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E.4.

XCRGUPXA / PYA (19092011 / 13012011)

Doplòující informace k položkám pøehledu o zmìnách vlastního kapitálu

K položce

Žádné doplòující informace.
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F.

XCRGUPXA / PYA (19092011 / 13012011)

Doplòující informace k fondùm úèetní jednotky
Fond kulturních a sociálních potøeb
Položka

Èíslo

Název

A.I.
A.II.

Poèáteèní stav fondu
Tvorba fondu
Splátky pùjèek na bytové úèely poskytnutých do konce roku 1992
Náhrady škod a pojistná plnìní od pojiš•ovny vztahující se k majetku poøízenému z fondu
Penìžní a jiné dary urèené do fondu
Užití fondu
Pùjèky na bytové úèely
Stravování
Rekreace
Kultura, tìlovýchova a sport
Sociální výpomoci a pùjèky
Poskytnuté penìžní dary
Úhrada pøíspìvku na penzijní pøipojištìní
Úhrada èásti pojistného na soukromé životní pojištìní
Ostatní užití fondu
Koneèný stav fondu

1.
2.
3.
A.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
A.IV.

08.02.2012 17h 9m12s
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6 610,00
16 796,35

strana 16 / 19

Licence: D90D

XCRGUPXA / PYA (19092011 / 13012011)

Rezervní fond - pøíspìvkové organizace zøizované územními samosprávnými celky a svazky obcí
Položka
Èíslo

Název

D.I.
D.II.

Poèáteèní stav fondu
Tvorba fondu
Zlepšený výsledek hospodaøení
Nespotøebované dotace z rozpoètu Evropské unie
Nespotøebované dotace z mezinárodních smluv
Penìžní dary - úèelové
Penìžní dary - neúèelové
Ostatní tvorba
Èerpání fondu
Úhrada zhoršeného výsledku hospodaøení
Úhrada sankcí
Posílení investièního fondu se souhlasem zøizovatele
Èasové pøeklenutí doèasného nesouladu mezi výnosy a náklady
Ostatní èerpání
Koneèný stav fondu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
D.III.
1.
2.
3.
4.
5.
D.IV.

08.02.2012 17h 9m12s
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11 519,51

7 000,00

7 000,00

7 000,00
33 928,71
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XCRGUPXA / PYA (19092011 / 13012011)

Investièní fond - pøíspìvkové organizace zøizované územními samosprávnými celky a svazky obcí
Položka
Èíslo

Název

F.I.
F.II.

Poèáteèní stav fondu
Tvorba fondu
Ve výši odpisù dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Investièní dotace z rozpoètu zøizovatele
Investièní pøíspìvky ze státních fondù
Ve výši výnosù z prodeje svìøeného dlouhodobého hmotného majetku
Dary a pøíspìvky od jiných subjektù
Ve výši výnosù z prodeje majetku ve vlastnictví pøíspìvkové organizace
Pøevody z rezervního fondu
Èerpání fondu
Financování investièních potøeb
Koneèný stav fondu

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

08.02.2012 17h 9m12s
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G.

XCRGUPXA / PYA (19092011 / 13012011)

Stavby
Období

Èíslo

Bìžné

položky

Název položky

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 veøejné osvìtlení
Jiné inženýrské sítì
Ostatní stavby

H.

Pozemky

Brutto

Minulé
Korekce

Netto

Období
Èíslo

Bìžné

položky

Název položky

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

Pozemky
Stavební pozemky
Lesní pozemky
Zahrady, pastviny, louky, rybníky
Zastavìná plocha
Ostatní pozemky

Brutto

Minulé
Korekce

Netto

* Konec sestavy *
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