Licence: D2G4

XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

PŘÍLOHA
příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Období:

12 / 2012

IČO:

45245924

Název:

Dům dětí a mládeže Praha 2

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012
Sídlo účetní jednotky

Místo podnikání

ulice, č.p.

Slezská 920/21

ulice, č.p.

obec

Praha 2, Královské Vinohrady

obec

PSČ, pošta

120 00 Praha 2

PSČ, pošta

Údaje o organizaci

Předmět podnikání

identifikační číslo

45245924

hlavní činnost

Středisko pro volný čas dětí a mládeže

právní forma

Příspěvková organizace

vedlejší činnost

Pronájem nebytových prostor

Magistrát hlavního města Prahy

CZ-NACE

804290

zřizovatel
Kontaktní údaje

Razítko účetní jednotky

telefon

222 250 673

fax

222 250 673

e-mail

info@ddm-ph2.cz

WWW stránky

www.ddm-ph2.cz

Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární zástupce

Jiří Olmer, OlmeSoft, tel. 244 400 246

Bc. Ján Rybárik

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.02.2013, 22h35m29s

14.02.2013 22h35m29s
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A.1.

XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Nejsou

A.2.

Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Nejsou
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A.3.

XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody a obecné účetní zásady
Všechny údaje jsou uvedeny v korunách českých (Kč).
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti.
1. Způsoby ocenění a odpisování
•Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek je majetek, jehož pořizovací cena je vyšší než 40 000 Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok.
Dlouhodobý nehmotný majetek je majetek, jehož pořizovací cena je vyšší než 60 000 Kč a doba využitelnosti je delší než 1 rok.
Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami.
•Odpisování
Organizace používá pro majetek využívaný pro její hlavní činnost měsíční lineární účetní odpisy. Jejich sazby vycházejí jednak ze závazných pokynů zřizovatele a jednak ze skutečné doby fyzické
a morální životnosti majetku. V případě, že by organizace pořídila investiční majetek pro zajištění své doplňkové činnosti, používala by daňové odpisy. Jejich sazby se řídí zákonem o daních z
příjmů.
Účetní odpisy jsou účtovány čtvrtletně, nově zařazený majetek je odepisován od prvního dne v měsíci následujícím po dni zařazení.
•Dlouhodobý drobný hmotný a nehmotný majetek
Účetní jednotka stanovila, že dlouhodobým drobným majetkem je majetek, jehož vstupní cena je v rozmezí od 3 000 Kč do 40 000 Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok. Pořízení takového
majetku je účtováno na účet 558. Zařazení do užívání se provádí účetním zápisem 028/088.
Drobným hmotný majetkem je majetek, jehož pořizovací cena je do 3 000 Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok, je účtován na účet 501. Zařazení do užívání se provádí účetním zápisem 902/
999.
Dlouhodobým drobným nehmotným majetkem je takový majetek, jehož vstupní cena je v rozmezí od 7 000 Kč do 60 000 Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok. Pořízení takového majetku je
účtování na účet 558. Zařazení do užívání se provádí účetním zápisem 018/078.
Drobným nehmotným majetkem je majetek, jehož pořizovací cena je do 7 000 Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok, je účtován na účet 518. Zařazení do užívání se provádí účetním zápisem
901/999.
Nakoupený dlouhodobý drobný hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami.
•Zásoby
O pořízení a úbytku zásob se účtuje způsobem B. Oceňování nakupovaných zásob je prováděno pořizovacími cenami.
•Změny oceňování, odpisování a postupů účtování
Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám.
2. Tvorba opravných položek a rezerv
Opravné položky a rezervy nebyly tvořeny.
3. Přepočet cizích měn na českou měnu
Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá organizace aktuální denní kurz vyhlášený ČNB. Při účtování dotací a grantů od mezinárodních institucí (Sokrates, Comenius, Leonardo,…) je
používán pevný kurz závazně stanovený těmito institucemi pro celou dobu trvání projektu.
4. Časové rozlišení nákladů a výnosů
Náklady i výnosy jsou rozlišovány podle věcné a časové příslušnosti k běžnému účetnímu období. V případech, kdy je třeba rozlišit úhrady související s prvním pololetím školního roku mezi období
září až prosinec běžného roku a leden roku následujícího, je používán poměr 4:1. V případech, kdy je třeba rozlišit úhrady související s celým školním rokem mezi období září až prosinec běžného
roku a leden až červen roku následujícího, je používán poměr 1:2.
5. Dohadné položky
V průběhu účetního období jsou dohadné účty 388 a 389 používány v souvislosti se spotřebou energií a jiných významných nákladových položek, které jsou zálohově hrazeny předem (měsíční,
čtvrtletní zálohy), avšak dodavatel provádí vyúčtování přijatých záloh pololetně či ročně. Během roku je o významných dohadných položkách účtováno podle výše poskytnutých záloh.
Na konci účetního období jsou dohadné položky upřesňovány s ohledem na skutečný stav měřidel energií k 31.12., aktuálních cen a podle kvalifikovaného odhadu.
Metodu časového rozlišení nemusí použít účetní jednotka v případě, pokud náklady na získání informace převýší přínosy plynoucí z této informace a tato informace se nepovažuje za významnou
do částky 100,- Kč.
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A.4.

XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

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

Číslo

Podrozvahový

položky

P.I.

P.II.

Název položky

účet

Majetek účetní jednotky
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
3. Ostatní majetek

901
902
903

Vyřazené pohledávky a závazky
1. Vyřazené pohledávky
2. Vyřazené závazky

911
912

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.

Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

921
922
923
924
925
926

Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

931
932
933
934
939
941
942
943
944
945
947
948
949
951

Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv
Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce

961
962
963
964
965
966
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ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

3 314 247,37
300 821,26
3 013 426,11

3 000 628,77
285 233,26
2 715 395,51

46 470,00
17 046,00
29 424,00

46 195,00
16 430,00
29 765,00
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A.4.

XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

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

Číslo

Podrozvahový

položky

Název položky

účet

7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
P.VI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
P.VII.

Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva
Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní
Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní
Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění
Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění
Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva

Vyrovnávací účty
1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

14.02.2013 22h35m29s

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

967
968
971
972
973
974
975
976
978
979
981
982
983
984
985
986
999
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3 301 869,37
3 301 869,37

2 987 293,77
2 987 293,77
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A.5.

XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

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

Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

BĚŽNÉ

1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstanosti
2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění
3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů

14.02.2013 22h35m29s
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MINULÉ

198 004,00

202 237,00

84 900,00

85 638,00

80 237,00

87 775,00
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A.6.

XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

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

Nejsou

A.7.

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

Nejsou

A.8.

Informace podle § 66 odst. 6

Nejsou

A.9.

Informace podle § 66 odst. 8

Nejsou
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XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

B.
Číslo

Syntetický

položky

Název položky

účet

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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C.

XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

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

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

14.02.2013 22h35m29s

BĚŽNÉ
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D.1.

XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Informace o individuálním referenčním množství mléka
Netýká se organizace

D.2.

Informace o individuální produkční kvótě
Netýká se organizace

D.3.

Informace o individuálním limitu prémiových práv
Netýká se organizace

D.4.

Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
Netýká se organizace

D.5.

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
Netýká se organizace

D.6.

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
Netýká se organizace

D.7.

Výše ocenění lesních porostů

D.8.

Ocenění lesních porostů jiným způsobem
Netýká se organizace

14.02.2013 22h35m29s
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E.1.

XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplňující informace

Částka

Nejsou
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E.2.

XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce

Doplňující informace

Částka

Nejsou
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E.3.

XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

Doplňující informace

Částka

Nejsou
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E.4.

XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce

Doplňující informace

Částka

Nejsou
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F.

XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Doplňující informace k fondům účetní jednotky
Fond kulturních a sociálních potřeb
Položka

Číslo

Název

A.I.

Počáteční stav fondu k 1.1.

72 736,09

A.II.
1.
2.
3.
4.
5.

Tvorba fondu
Základní příděl
Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992
Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu
Peněžní a jiné dary určené do fondu
Ostatní tvorba fondu

65 635,23
65 635,23

Čerpání fondu
Půjčky na bytové účely
Stravování
Rekreace
Kultura, tělovýchova a sport
Sociální výpomoci a půjčky
Poskytnuté peněžní dary
Úhrada příspěvku na penzijní připojištění
Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění
Ostatní užití fondu

52 320,18

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Konečný stav fondu

86 051,14

A.III.

A.IV.

14.02.2013 22h35m29s

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

42 840,00
9 680,18

200,00-
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XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

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

Název

D.I.

Počáteční stav fondu k 1.1.

D.II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tvorba fondu
Zlepšený výsledek hospodaření
Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie
Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv
Peněžní dary - účelové
Peněžní dary - neúčelové
Ostatní tvorba

1.
2.
3.
4.
5.

Čerpání fondu
Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
Úhrada sankcí
Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele
Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady
Ostatní čerpání

D.III.

D.IV.

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

338 736,81
83 336,32
83 336,32

Konečný stav fondu

14.02.2013 22h35m29s

422 073,13
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XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

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

Název

F.I.

Počáteční stav fondu k 1.1.

F.II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tvorba fondu
Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele
Investiční příspěvky ze státních fondů
Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku
Dary a příspěvky od jiných subjektů
Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace
Převody z rezervního fondu

1 073 020,00
73 020,00
1 000 000,00

1.
2.
3.
4.

Čerpání fondu
Financování investičních výdajů
Úhrada investičních úvěrů nebo půjček
Odvod do rozpočtu zřizovatele
Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku

1 174 602,00
1 174 602,00

F.III.

F.IV.

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

352 341,32

Konečný stav fondu

14.02.2013 22h35m29s

250 759,32
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G.

XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Stavby
ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo

BĚŽNÉ

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 veřejné osvětlení
Jiné inženýrské sítě
Ostatní stavby

H.

Pozemky

BRUTTO

MINULÉ
KOREKCE

NETTO

3 910 007,90

914 186,00

2 995 821,90

1 861 696,90

3 910 007,90

914 186,00

2 995 821,90

1 861 696,90

ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo

BĚŽNÉ

položky

Název položky

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

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

14.02.2013 22h35m29s

BRUTTO

MINULÉ
KOREKCE

NETTO

634 100,00

634 100,00

634 529,00

634 100,00

634 100,00

458 680,85
175 848,15
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XCRGUPXA / PYA (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

I.
I.1.
I.2.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou
Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

MINULÉ

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

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

J.
J.1.
J.2.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

BĚŽNÉ

MINULÉ

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

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

K.
K.1.
K.2.

Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji
Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64
Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64

BĚŽNÉ

MINULÉ

* Konec sestavy *

14.02.2013 22h35m29s
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