
Licence: D7MC XCRGUPXA / PXA  (05042012 / 12012012)

PŘÍLOHA
příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2012
IČO: 00193771
Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace 

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
netýká se naší organizace

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
netýká se naší organizace

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
netýká se naší organizace
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Licence: D7MC XCRGUPXA / PXA  (05042012 / 12012012)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ

P.I. Majetek účetní jednotky 426 644,00 426 644,00 

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901   

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 426 644,00 426 644,00 

3. Ostatní majetek 903   

P.II. Vyřazené pohledávky a závazky   

1. Vyřazené pohledávky 911   

2. Vyřazené závazky 912   

P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou   

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921   

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922   

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923   

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924   

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925   

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926   

P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva   

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931   

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932   

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933   

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934   

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 939   

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 941   

7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942   

8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943   

9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944   

10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945   

11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947   

12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948   

13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 949   

14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 951   

P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku   

1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 961   

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 962   

3. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu 963   

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu 964   

5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965   

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966   

12.12.2013 6h50m 9s Zpracováno systémem  UCR® GORDIC® spol. s  r. o. strana 2 / 17



Licence: D7MC XCRGUPXA / PXA  (05042012 / 12012012)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ

7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967   

8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968   

P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva   

1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971   

2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972   

3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973   

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974   

5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 975   

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 976   

7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 978   

8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 979   

9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 981   

10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 982   

11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 983   

12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 984   

13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 985   

14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 986   

P.VII. Vyrovnávací účty 426 644,00 426 644,00 

1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 426 644,00 426 644,00 
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Licence: D7MC XCRGUPXA / PXA  (05042012 / 12012012)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstanosti 158 443,00 154 812,00 

2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 67 912,00 66 349,00 

3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 27 842,00 36 835,00 
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Licence: D7MC XCRGUPXA / PXA  (05042012 / 12012012)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

nemá náplň

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

nemá náplň

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

nemá náplň

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

nemá náplň
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Licence: D7MC XCRGUPXA / PXA  (05042012 / 12012012)

B.

Číslo Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ

B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364   

B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364   

B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364   

B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364   
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Licence: D7MC XCRGUPXA / PXA  (05042012 / 12012012)

C. 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 BĚŽNÉ MINULÉ

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období   

C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti   
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Licence: D7MC XCRGUPXA / PXA  (05042012 / 12012012)

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

netýká se naší organizace

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

netýká se naší organizace

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

netýká se naší organizace

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

netýká se naší organizace

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

netýká se naší organizace

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

netýká se naší organizace

D.7. Výše ocenění lesních porostů

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem
netýká se naší organizace
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Licence: D7MC XCRGUPXA / PXA  (05042012 / 12012012)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce Doplňující informace Částka

314 na účtu 314 jsou zaplacené nevyúčtované zálohy za elektrickou energii a vodné  : za elktrickou energii je to částka  135 000,-Kč   za budovu čp.
143  a vodné je za měsíce  9.-12.2012 v částce  19 360,-Kč  kde bude vyúčtování až v měsící srpnu 2013

 

377 pohledávky ke   klientům - v částce   382 850,-Kč   a  platby za obědy pro cizí strávníky  5 445,-Kč  

244 Spořící účet v KB Semily - částka 500 000,-Kč   byla z rezervního fondu uložena na tento učet  s vysokým úročením, z této částky není čerpáno
úroky jsou připsany  do příjmů  organizace za rok 2012 je to již částka  8 659,25Kč

 

účty  411,412 fondy účetní jednotky jsou kryty v plné výši - viz tabulka - příloha k účetní závěrce  

321 faktury dodavatelů jsou hrazeny včas a nemáme zádné závazky po lhůtě splatnosti  

311 vydané faktury  jsou většinou pohledávkami za zdravotními pojišťovnami - po lhůtě splatnosti  jsou faktury  VZP  

389 na dohadné účty pasivní jsme zařadili  zaplacené zálohy z roku 2012   - 154 360,-Kč  a nevyúčtovanou  elektrickou energii  na hlavní budovu  za
měsíce  11. a 12.2012  v častce  64 000,-Kč  za listopad    a   74 000,-Kč za prosinec 2012

 

378 ostatní krátkodobé závazky jsou splatné v měsíci lednu 2013 -  spoření zaměstnanců střžené z prosincových mezd v čátce  8 112,-Kč,  častka
zákonného pojištění organizace za 4Q.2012 v čátce      6 878,- Kč a ÚP - povinný podíl osob se ZP v častce 22 578,-Kč
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Licence: D7MC XCRGUPXA / PXA  (05042012 / 12012012)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce Doplňující informace Částka

557 byla odepsána pohledávka za klientkou Veronikou Tůmovou - z roku  2006 - 3 051,50Kč -  kde náklady na vymáhání  soudní cestou by byly vyšší
než pohledávka

 

648 Z rezervního fondu byly čerpány částky z darů pro klienty - účelově určené dary  ve výši 40 000,-Kč byly náležitě vyúčtovány  podle požadavků
dárců,  ostatní dary byly čerpány podle potřeb klientů a na rok 2013 zůstalo nevyčerpáno  3 522,-Kč
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Licence: D7MC XCRGUPXA / PXA  (05042012 / 12012012)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce Doplňující informace Částka

nemá záznam  
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Licence: D7MC XCRGUPXA / PXA  (05042012 / 12012012)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce Doplňující informace Částka

výsledek hospodaření za rok  2012  v hlavní činnosti  je ve výši  177 130,70Kč                                                  a v hospodářské činnosti je   6 573,-
Kč

 

12.12.2013 6h50m 9s Zpracováno systémem  UCR® GORDIC® spol. s  r. o. strana 12 / 17



Licence: D7MC XCRGUPXA / PXA  (05042012 / 12012012)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka

Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 16 507,10 

A.II. Tvorba fondu 64 491,00 

1. Základní příděl 64 491,00 

2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992  

3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu  

4. Peněžní a jiné dary určené do fondu  

5. Ostatní tvorba fondu  

A.III. Čerpání fondu 77 517,11 

1. Půjčky na bytové účely  

2. Stravování 64 675,00 

3. Rekreace  

4. Kultura, tělovýchova a sport  

5. Sociální výpomoci a půjčky  

6. Poskytnuté peněžní dary  

7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění  

8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění  

9. Ostatní užití fondu 12 842,11 

A.IV. Konečný stav fondu 3 480,99 
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Licence: D7MC XCRGUPXA / PXA  (05042012 / 12012012)

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

Položka

Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1 213 576,72 

D.II. Tvorba fondu 181 840,43 

1. Zlepšený výsledek hospodaření 131 840,43 

2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie  

3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv  

4. Peněžní dary - účelové 40 000,00 

5. Peněžní dary - neúčelové 10 000,00 

6. Ostatní tvorba  

D.III. Čerpání fondu 200 676,89 

1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření  

2. Úhrada sankcí  

3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele  

4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady  

5. Ostatní čerpání 200 676,89 

D.IV. Konečný stav fondu 1 194 740,26 
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Licence: D7MC XCRGUPXA / PXA  (05042012 / 12012012)

Investiční fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Položka

Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 772 777,45 

F.II. Tvorba fondu 300 520,00 

1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 300 520,00 

2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele  

3. Investiční příspěvky ze státních fondů  

4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku  

5. Dary a příspěvky od jiných subjektů  

6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace  

7. Převody z rezervního fondu  

F.III. Čerpání fondu 101 248,00 

1. Financování investičních výdajů  

2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček  

3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 101 248,00 

4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku  

F.IV. Konečný stav fondu 972 049,45 
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Licence: D7MC XCRGUPXA / PXA  (05042012 / 12012012)

G. Stavby

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo BĚŽNÉ MINULÉ

položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO

G. Stavby 14 431 618,33 3 061 118,33 11 370 500,00 11 470 880,00 

G.1. Bytové domy a bytové jednotky     

G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 13 688 143,93 2 982 882,93 10 705 261,00 10 796 977,00 

G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky     

G.4. Komunikace a veřejné osvětlení     

G.5. Jiné inženýrské sítě     

G.6. Ostatní stavby 743 474,40 78 235,40 665 239,00 673 903,00 

H. Pozemky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo BĚŽNÉ MINULÉ

položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO

H. Pozemky 169 954,00  169 954,00 169 954,00 

H.1. Stavební pozemky     

H.2. Lesní pozemky     

H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 35 070,00  35 070,00 35 070,00 

H.4. Zastavěná plocha 65 540,00  65 540,00 65 540,00 

H.5. Ostatní pozemky 69 344,00  69 344,00 69 344,00 
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Licence: D7MC XCRGUPXA / PXA  (05042012 / 12012012)

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

Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou   

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64   

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou   

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

Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou   

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64   

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou   

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji   

K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64   

K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64   

* Konec sestavy *
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