
příspěvková

PĚ"Í r-oF1,a
pŘíspĚvt<ovÉ oRGANI zAcE

Mateřská škola, Malé Svatoňovice
organizace, výchova dětí
1;:-ii;l"padu' 259, Malé Svatoňovice

Tčo 70985456
k 3L.72.2079

(v Kč na dvě desetinná místa)



Název položky



l Běžné l Minulé l

8. |Diouhodobé podmíněné závazk,y vypiývající z právních předpisůl l t I

|a dalši einnorii'*o.i zaronóoainel ,ík;;r; '..n. ,.roi,i i 9]91 0,001 0,00l

---------l|----|--------------I-----l
9.1Králkodobé podmíněné závazky z poskytnutých qaranci jednor, l 9B1l !_!!1 !_!!]

l il.jil.rr.o.iu podrrríněné závazky z poskytnutých garancí jednor, l 9B2l 0,00l u,uuI

l---------|-----|----1--------------I--------------l
l 11.|Krátkodobé podnriněné závazky z poskytnutých garancí ostat, i lalt 0,001 0,00l

l---------| --------,------,-.--:--,---;-:-_ ;_::_;:; :.;";:, ;";;; l il| ;.ill ;ili

l ,r.];;ri-.r.r.r.*. záv. ze soud.sporů,správ.řiz. a jiných rizeníi 98sl 0.00l 0,001

l---------|--------------------|----l--------------l--------------l
1 14, IDlouhodob.podm.záv. ze soud.sporů,správ.říz. a jiných rízeníl gg6l 0,00l 0,00l

l_______l_____,,__:_::...___________________:::---"---,----:-.-:---- i 1 ;.ill ;ill

,le j,etOn:



Při_]_okra a,5 PŤi,Lokra_
ZÁIGÁDNí

Mateřská škola, Malé Svatoňovice

p ř i s p ěv ko"' 
? ; :. ?,, i ? !il.Xý !t 3l' *3i! io".. 

"o* 
r..

sestavená k
37.12.2079

L.1. Informace podle §7 odst,3 zákona (Text)
jituace nenastala.

A,.2. Informace podle §7 odst,A zákona (Text)

Bez změny.

A.3. Infor^rraee podle §7 odst,S zákor'a (Text)

Ocenění zásob - způsob B,

ĎňÚ"ň"iirovaný ru',iprutu je oceň,ován pořizovací cenou,

Óápi'.á"V ptán - je použitá rovnoměrná metoda,

A.5. Informace podle §1.8 odst,3 písm, b) zákona (Text)

rČo: i09 B5 45o, p?íspěvková orq_anizace je zapsána

v obchodnim rejrtiiru'vedeného ŘS v Hradci Králové

oddil Pr, vložka 40B,

A.6. Infor:rrrace podle §_19 odst,6 písm, .zákona (Texť)

události v časovém intervelu ^"rí 
iozvJiiovyn dnem a okamžikent

Š"rlár"*i účetni závěrky nenastaly,



příspěvková

1.1. Inforrnace podle §66 odst,

}.2. Infortace podle §66 odst,

3.3. Inforoace podle §68 odst,

ZÁKLADNI
Mateřská škola, Malé Svatoňovice

oroanizace, výchova dětí
Í;:-ii;i"páou- 259, Ma}é svato:iovice

Ičo 70985456
sestavená k
3t.L2.20l-9

6

8

(text)

(text)

3 (ěíslo a text)

Text
převod nemovitostí

Krytímfondu invetic

čísto
0.00

nebyl uskutečněn,

je zajištěno,

Text
Skutečnost nenasLala,



PŤi_]_okra č _ 5
zÁruADNí

Mateřská škola, Malé Svatoňovice

p ř í s p ě v k o "' ? ; :' i i : ? § !.Xý ;i !T',1i,.L 6t!ltť, " "
sestavená k
3I.L2 -20t9

l. Doplňují-cí inforuace k položkám rozvahr ]'9_,r,r, Jnění úěetní jedrrotky"

a ,,C.I.3. traniió-"i iořízení dtou}rodobého najetku"

účgnlí onoogí
ŇžNÉ MINIII§

!ísto Název
3.1. Zvýšení stavu transferů na pořizeni dlouhod,

majetku za běžné účetní obdobi

c.2. Sníženi stavu transferů na pořizeni. dlouhod,

majetku ve-věcné a časové souvislosti

P Ť i_ ]- okra

0.00

402B.00

0.00

402B.00



PŤi_aokra č_5 PŤi-]-otla-
Fond kulturnícJr a sociálních potřeb

záKtADNI
Mateřská škola, Ma}é Svatoňovice

p ř i s p ě v ko,' 
? ; : " t i i i lil.Xý!! 3T" 

1i$ r';11XtT' 
. 
"

sestavená k
3L.t2 -2019

(v Kč)

E'.Doplňu jíe,í info::nace k fondŮm úěetní jedrrotky

!ísto Název

A.I. Poěáteění stav fondu k 1,1,

sĚžŇ úč.oso.

5007 4 .68

46324 .00
46324.00

0.00

0.00
0 - 00
0-00

45256.00
0.00

t0640 - 00
0.00

L29B1 -00
0.00
0.00

14000 - 00
0-00

,7 629 .00

5114 2 . 68

A. II. Tvorba fondu

i: ffiŤ:?fr'oiŤ'u3i'"a bytové účely poskytnutých do konce ,roku 7992

3.Náhradyškodapojístnápiná"íbopólišťóvnyvztahulící
se r májetku pořízenému z fondu

4. PeněZni'a 1in'é dary určené do fondu

5. Ostatní tvorba fondu

A.III. Čerpání fondu
1. lůj8ty na bytové účely
2 - Stravováni
3. Rekreace
4. Kultura, tělovýchova a sport
;. Sociátni výpomoci a půjóky
a. Poskytnuté peněžní dary j: xr Ý

;'. út,raáa příspěv}<u na penzilní přrpol1sten}

8. úhrada 
,easti 

pojistnéňo-ná ,oirr.rb*ó ziuotní pojištěni

9. Ostatni užil'í fondu

A.Iv. Koneěný stav fondu



PŤi-]_okra- č_5 PŤi_
Rezerwní fond

pŘíspĚrrnovÉ oRGA}TIZACE zŘrzovilqÉ úzmarÍw sry.osPRA\ETÍMI CEIJ§

uatersti škola, Malé Svatoňovice

p ř i s p ě v k o'' 
? ; ? " t i X t 3il.Xý ! t 3 ) " 1ii i,;1.;xtT, 

. 
"

sestavená k
3l.L2 -2019

(v Kč)

I.Doplňujíc,í informace k fondŮm úěetní jedrrotky

iís]-o Název

D.I. počáteóni stav fondu

D.Iv. Konečný stav fondu

]- okr a

A SVAZKY OBCÍ

D. II. Tvorba fondu-'--' L. Zlepšený výs}edek hospodařeni
2. N"rpoiiánované dotace z rozpoóLu ,Evropské 

unie

3. r,r"upoiiánované dotace z mezínárodních smluv

Á. Peněžni dary - účelové
a. Peněžní darý - neúčelové
6. Ostatni tvorba

D. III. Čerpáni fondu
1 . útrraaa'rr]oiš"n"no výs ledku hospodaření

2. Úhrada sankcí
3. posírlni inuestieního fondu se souhlasem ziízovatele

4. časové překlenuti ooeusnáňo n"routadu mezi výnosy a náklady

5. Ostatni čerpáni

BĚžNÉ úč. oso -

495-726 - 90

31638-B4
29638.84

0.00
0.00
0-00

B000.00
0.00

53241.46
0-00
0.00
0-00

39131.46
13510.00

4B0l1B - 2B



PŤi-f-otra č_5 PŤi_]_okra
Fond investic

pŘíspĚvxovÉ oRGANIzAcE zŘrzorrauÉ územiňňJmospnavr,rhm cETffy A svlzxy oBcI

Uateřská škola, Malé Svatoňovice

p ř i s p ě v k o "' ? ; : " t i 3 ? 3il.Xý ! l 3) ",1§j 
i,;xl;xtg' " "

sestavená k
3L.72.20L9

(v Kč)

t.DopJ-ňulící informace k fondům úěetní, jednotky

iísto Název

F.I. Poěáťeění stav fondu k 1,1,

BĚžŇ úč.osD.

3B1185.00

51534.00
51534.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

52] 93 . 00
0.00
0.00

527 93 . 00
0.00

3,19926.00

F.II. Tvorba.fondu hmotného ma'.
1. Ve vVSi áápisů dlouhodobého nehmotného a

2.Investiční dotace z rozpočLu zřizovatele
3. tnvestični pii,peuky z? státnich fondů

4. ve výši výnosů z prod"l" ,rěiáneio orouhodobého hmotného majetku

5. Dary a piisp3vty bO 1inycil subjektů

6. Ve výši výnósů z prod"lu'*uiu!,tu u" vlaslnictví příspěvkové organizace

i. eřevódy z rezeTvního fondu

F.III. Čerpání fondu
1. rinancováni investičních potřeb 

^ , _

i. Úr.iáa" inuá,iienich úvěrů nebo půjček

S. OOrroO do rozpočLu zŤLzovatele ,etku
4. Posileni ;á;;jň-;.;enýcn k financování údržby a oprav ma]

F.IV. Koneěný stav fondu



P Ťí ]- okra_ č - 5 P Ť i_ f_ okra_
Stavby

ZÁIGÁDNí
Mateřská škola, Malé Svatoňovice

příspěvková organi zace I výchova_.dětí
ú. ri,iop]ou 25g, Malé Svatoňovice- Ičo rogasls6

sestavená k
37.12.20t9

(v Kč)

BĚžŇ účnnrí oBDoBí
BRUTTO KOREKCE
3527583.00 1570047.00!ísto Název

§. Stavby
á.i. eyi"rr'é do*y a bytové jednot,ky

e.2. eŮdovy pro služby obyvatelstvu
G.3. Jiné nebytové doňy a nebytové jednotky

ě.a. Xo*unikaóe a veřeJné osvětlení
G.5. Jiné inženýrské sitě
G.6. Ostatní stavby

0.00
3527583.00

0 .00
0. 00
0.00
0.00

0 .00
1570047.00

0.00
0.00
0.00
0 .00

NETŤo
1957536.00

0.00
195]536.00

0.00
0.00
0.00
0.00

ldl§ULE
oBDoBÍ
1950201.00

0.00
1950201.00

0.00
0.00
0. 00
0.00



PÉi-Lokra- ó - 5
Pozemky,
ZAICLADNI

P Ť i- ]- otra_

Mateřská škola, Malé Svatoňovice

příspěvková organi zace r výchova..dětí
L'l . ii,|áp"O,' 25g, Malé Svatoňovice- Ičo roggslss

sestavená k
3L.12.2019

(v KčJ

iísto Název
I. Pozenky
].1. Stavební pozemky
1.2. Lesní pozemky
i.a. Zahradý, pasiviny,Iouky, rybníky
H.4. Zastavěná plocha
H.5. Ostatni pozemky

BĚžNÉ účBnsí oBDoBí !fry1.9

BRutEo KoREKCE NETTo_, oBDoBI

556]9.80 0.00 55679,80 556?9,80

0.00 Ó. Óo 0.00 0,gg

0.00 Ó. Óo 0.00 0,99

38694 . 02 ó: óó 38694 , 02 38694 , 02

16985.78 ó. óo 16985, ]B 16985, iB

0.00 0.00 0,00 0,00


