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PŘíLoHA
přÍspěvkovó orgen|zacs zňzovanó Úsc
(V Kč' s přesností na dvě desetinná m|sla)
období| 12l2ua
|Čo:
NáŽov:

63í08259
Mateřská ško|a MADoL|NKA' Praha 4' Mod|etlcká í4o2

séatav.ná k rozvahovému dnl 3í' orG|ncl20í8

Ú|ice' č.p.

Psl, pošta

Mod|.t|cká,|402
pÍaha 4
1{9 00 Praha 4

u|lce' č'p'

PsČ, pošta

Modlst|cká í,l02
Pmhe4
í49 00 Pr.h.4

identmkačnÍ čl3|o 63í08259
právnÍfo.ma přlspěvkováořgan|zace
znzovate| úMč prEha ír

h|avnÍč|nnost předško|nívýchov5
ved|gjšlčinnost pronájemPřďtor
CZ.NACE

telsfon
fax

272910313
272910313
m3mod|€t|cka@3eŽnam.cz

MATEňSxÁ ŠKoLA l.1^D0LlNxt
Modlelcká 1402
149 00 Praha 4
l CO r631082s9

Ié|.i +420 272 91a 313

|ftÁPKoVÁ ||ona
Podplsový ŽáŽnam osoby odpovědné
za gprávnost údajú

Bc. Luc|é Háv|Íková
Podp|so!ý záznam gtatutémÍho
orcánu /uo- -7n /

okemž|k 8*tavení (dafum' ča3): íí.02.2019' í2h43m553
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ÚčE'rNloBDoBl

Májelek a áváz|q účetnÍjédnďky
Jiný drobný d ouhodobý nehmotný najelek
Jiný dlobný d]oUhodobý hmotný ma]elek

Kráti(odobé podminěné pohledávky z tEnsferů a krátkodobé podmlněnéávazky z tEnŠferů

BĚŽNÉ

16 343,20
444 039,41

24744 210,23 24 714 921,18
16 343,20

410 750,36

24 287 827,6224 247 427.62

1' Krátkodobé podm|něné poh|edávky z předínan6váni tlanslerů
2 Krátkodobé podmIněné závazkyz piedÍnancováni kansíeÍú
3. Králkodobé pod'nhéné pohlodáVky 2e zahÍaničn|ch tÍansi €rů
4 Králkodobé oodmlnéné závazkvzezahraíiěních lEnsferu
5 ostalní klálkodobé podninéné poh|edávkyzlransÍerů
6. ostahí kÍátkodobó podmÍněné ŽáÝazky z lraisíeÍŮ

P'|||. Podm |něné pohIedávky z dúvodu už|vání majetku jinou osobou
1Krá ikodobépodminěnépohédávkyzdÚvoduÚpalréhouživánlmájétkuj inouosobou
2. D|ouhodobé podÍníněné pohiedávky z di]ýodu Úpatného užlvánlmajelku j 'rou osobo!
3. KÍálkodobó podmhěné poh odávkyŽdi]vodu užÍVánihajetku jinou osobou ia 2ákadě sm]ouvyo výpúičco
4. D|ouhodobé Podmíněné poh|edávky z di]vodu UžÍvání majetkujinou osobou nazákadě sm|ouvy o VýPi]]jč@
5, Králkodobé podmlněné poh]edávky z dúvodu Uživáni majetkujinou osobouzjiných důvodÚ
6' D|ouhodobé podmíněné poh|edávky z dúvodu uŽivání majetkujinou osobou zjiných dúvodú

P'|V' oá|ěí podmínóné poh|édávky
1' Králkodobé podmlněné poh|edávkyŽe sm|Uv o prodejid|ouhodobého majelku
2' D|ouhodobé podÍníněné poh|edávkyzé smluvo prodeji d|ouhodobého maje|ku
3. Králkodobó podmlněné poh|odávky 2] ných sm|uv
4' Dlouhodobé podmíně'ré poh|edáÝky Ž ijných sm]uv
5' Králkodobé podmhěné poh|edávkyze sdí|ených danÍ
6' Douhodobé podmÍněné poh|edávkyze sdÍených danl
7' Krá|kodobé podmlnéré poh|edávky zé vztáhu kjinýmzdrojúm
8' D ouhodobé podmÍněné poh|edáVky zo Ýzlahu k jiným zdrojúm
9. KÍálkodobé podmíněné úhÉdy poh|edávekz přljatýcn zájiŠlěni

10' Douhodobé podmÍňěné úhlady poh|edávek z přÚatých záišténí
11' Krá|kodobé podminěné poh|edávky ze soudních sporú správnich iÍzeniajiných ilzení
12' Douhodobé podmí ěné poh|edávky ze soudnÍch sporů' správ'rích ř|zenlajiných řlzenÍ

P.v. D|ouhodobé podminéné poh|edávky z transférů á d|ouhodobé podm|něné závázky z hansférů
1' Douhodobé podm|rěné poh|edávky z pňedÍina'rcování tíansíerú
2' D ouhodobé podmÍněné záVazky z přsdfnancovánl |ÍansferŮ

/ p' áco|ěnÓ s'sléňea ÓlNl s' \p.ess U( R coP Dlc spo! s' o
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3, D|oUhodobépodmině.époh|edávkyzezahranirních|ransferu
4' D|ouhodobé DodÍŤlnéné závázkv ze zahraniÓrÍch tÉnsÍéfů
5' ostáhÍd|ouhodobé podmlněné poh|edávkyztransÍorŮ
6. oslahÍ d|ouhodobé podňlnéné záVazk}'z tlansíďú

P'V|' Podmínéné Žávažky zdovodu UžÍváníc|zÍho maistku
1' Krátkodobé podmlněné závazky z opelalivnÍho |easingu
2' D|ouhodobé podÍníněné závazky z operativnÍho leasingu
3' Králkodobé podÍnlněné závazkyz linanČnÍho |easingu
4. D|ouhodobé podmÍněié Žávázky zínančnÍho |easingu
5' Krátkodobé podmlněné závazkyz důvodu užíVánicizlho majetku na zák|adě sm|ou!.y o výpůjčce
6' Dlouhodobé podminěné závazky z dúvodu uŽíVánlcizlho majetku na základěsm|olvy o výpŮjčco
7' Xdlkodobé podmíněné závazkyz dÚvodo uŽÍVárÍcizlho májetku nebojeho převzetlzjiný.h dúvodú
8' D ouhodobé podmÍoěné záVazky z dŮvodu uŽiváni cizího majelku nebojeho převzetí z iiných dúvodů

P'V||. Da|šípodm|něnéávazky
1' Xrátkodobé podmíněné závazky z€ sm|uv o poř|zenÍd|o!hodobého májetku
2' Douhodobé podmÍňěné závu ky ze sm|uv o poiizenid|ouhodobého majetku
3' Krá|kodobé podmínéné závazky z jiných sm|uv
4' D ouhodobé podmÍněné záVaŽky zjiných sm|uv
5' Klá|kodobé podmíněné závazkyz přÚátého ko|a|erálu
6' Douhodobé podmi.ěné závazky z pii]alého koalelá u
7' Klá|kodobé podmínéné závazky vyp|ývailclz práV'přédp a da]šI Činn'moci zákonod''výkon. nebo soudnI
8' D|ouhodobé podmÍněné závaŽky Vypývajlcl z pÍáV,předp a da|šÍčinn moci zákonod '.Výkor ' nebo soudnl
9' KÍá|kodobé podmlněné závazkyz poskýnutých gaÉncÍ jédnoÉzových

10' D|ouhodobé podmif,ěré závazky z poskýnutých gáránc| ]édnoÉzových
11' Krá|kodobé podmlněné závazky z posk}tnulých gaEncÍ ostátiÍch
12' Dlouhodobó podmÍněné záVaŽky z poskÉnutých gaEncÍostatnlch
13' Králkodobé podmíněné závazkyze soudn|ch sporů spÉVn|ch řízenÍajrých řízenl
14' Dlouhodobé podmÍněné záVazky Že soudnlch sporÚ' spÍáVn{ch řÍŽgnÍajiých řÍzenl

P'v|||. ostatnÍ podmÍněná aktiva a ostatni podmlněná pas|va á vyíovnáváclúčty
1' oslalnÍ krátkodobá podmlnéná aktiva
2, os|alnÍd ouhodobá lodminěná aktiva
3' oslalnÍ krátkodobá lodmlněná oasiva
4' osta|nÍd ouhodobá oodmlněná oasva
5' Vyrovnávacl úČél k podrozvahovýÍn ÚčtŮín

953
954
955
956

ÚČEÍNloBDaBI
BÉ2NÉ

961
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968

971
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991
992
993
994
9S9 24 714 921,18

zpracována systénen G]Nls Exďess'UcF GoFolc spo/ s. o'

24 744 210,23
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c.í. zýýšén|stávu tÉn6bú ná poílzenÍ d|ouhodobého majB|ku za běžné Úče|nIobdobl
snÍŽ9nlíavu traBf6rů na polÍŽén I d|ouhodobého máJélk! vé věmé a časové souvis|os|i

zqa@ýéfu systénéd 6lNls Expaý . ucR GoRDlc s!ol' . |, d'
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Dop|ňu|Icí |nformace k fondúm účetnÍ|odnotky

Prčát6čnÍ ttáv íonfu t'|.l. 46 202,66
A.||. Tvóřba fondu

t' zák|adnlpřldó|
2' sp|á|ky pŮjč€k na bytové ÚčÉ|y posbInutých do koncé rcku
3. NáhEdy škod a poj|slná p|něnlod poi|šťóvny vzlahujlclse k
4. PeněŽnÍal|né dary uÍč€né do íondu

97 908,00
97 909,00

1992
majs|ku polÍzsnému z Íondu

5. osláiní tvoÍbá íondu
A.|||. čcřpán|fondu

1. PÚičky ná bi.tové účé|y
2. s!'avovánl
3. Rokr€aol
4. Ku|tuÍa' tě|ovýchova á spon
5. sociá|nÍ výpomoc| á poičlry
6. Poslry|nu|é psněŽnÍdary
7. LjhÍada přIspěv|o na p€nzijní pnPojiíěnl
8. Uhrada čás|iPdjBtného na goukoíné Životn| poj|šlěnÍ
9- oslátnl užll|bndu

B2 442,00

36 397,00

16 610,00

7 500,00

1 935,00
A.|v. KoměÍý 3tav 'ondu Eí 600,86



xcRGuPXA / PYA o1ú2a18 / a@22úa!

Počát€ěnl íaý fondu k 1 '1 ' 594 014,90
D'||' Tvoóá fon.lu

1' z|spš.ný výs|édok hospodaňéi Í
2' N6sPďilabované dotaoo z Íozpočlu Eýropské lrn|e
3. Ngspotř €bované dolácgzmBzinálodnlch sm|uv
4' Poněžn|dáry. úč€]ové
5' P€néŽní dáry - n€úb|ové
6' oslah| voÉá

o.ltt. čo.prnltonar,

430 E5E,62
3 925,00

399 933,82

35 000,00

1A 551,t1
1 ' ÚhÉda zhoÍš.ného výs|édk! hospodař€nl

3' Po€||.nl íondu invsďic a€ gouh|as€m zřlŽováte|e
4. Óasovó pilakl €nutl {toč€sného neso!|gdu m.z|\'nosy a nák|gdy
5. ogtátnl &Ípán| 124 554,11

D.lv. Konoěný 8i'v fondu 909 2í9'6l

'lpraúváno qsté,M G]Nls E,p|@o ' UcR GoRD/c apď- s r o sfuna 14 / 17
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BÉŽNÉ I)ČEŤNI oBaoBl

F.  .
Počát6čňÍ stay fondu k '|.1 .

Tvorba fondu
400 921,00
't26499,00

126 499,001. PoněŽnÍ pÍoslř €dkyve výšiodpisú hmohého a nehmolného ma]e|ku prováděné pod|e zř zovále|em schvá|gného odpisového p|ánu
2' |nvesl čnÍ p|lspěvek2 Íozpoau Žřizovale|e
3' |nves|]čnÍ do|a@ ze s|álnÍch londú ajrých veiejných Íozpočtú
4' Ve výšiplljmú zprodejé svéřeného d|ouhodobého hmotného majetkJ
5' P€něŽnldary a přÍspéVky odjiných subjektú
6' Ve Výšipiljm.' z plodeje maje&u ve v|astn]ctvÍpřÍspěvkové orgánizace
7' Pievody z Ézeruního íondu

F.|||' čoTániíondu
1' Poř|zeni a technické zhodnocenÍ hmotného a nehmotného d|ouhodobého májelku' s !ryjlmkou dlobného hmotného a ňehmotného d|ouhodobého Ínaietku
2' Úhlada investičnÍch úvérú nebo oúičok
3. Odvod do rozDo&u ziizovalele
4' Navýšen I péněžnÍcn prostředkir uÉéných na |inarcován| údÉby á oPlav majotku' |(tsý přÍspěVková orgarizacé pouŽ|vá pro svou činnosl

F'|v. KonečnÝ st.v íondu 527 420!0

zpra'oýénÓ sys|éheh GlNls E,pÍess . UcR GoFolc spol s r Ó'
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G'1' BýoVé domy a bylové]ednotky
G'2' Budovyplo s|uŽby obyvalo stvu
G'3' Jiné neby,tové domyá nebytové jednotky

G'4' Komunikaeá veie]né osvěl|ení
G'5' Jiné inženýBké s|té
G'6' ostátní slavby

ÚČE|NloBDaBI

H'1' slavebnípoŽemky
H.2' L6sní pozeňky
H 3' zahrady. pasfuiny. |ouky' rybníky
H.4' zastavěrá p|ocha
H.5' oslalnÍpozemky

zpGúváhÓ sy6té@h 6lŇ!s Express UcR 6oRo/c spo/ s . o
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1.2.

Nák|ady z přBconěnl řaá|nou hodnotou
Nák|ady z pt€csnrn I rcó|ňou hodnoto!málBtku UÍó€ného k pÉdáJlPod|é s 64
ostatnÍ nák|ady z přocenén|Éá|nou hďnotou

J,

J.2.

Výno€y z Pň.coněnl Eá|nou hodnotou
VýnosyŽ přéc€něnÍ€á|nou hodno|ou málst.u určsného k ptod€l|pod|. s 64
&tatní Úňosy z přáconěnl€á|nou hodno|ou

zÍracoýúfu s'dénefr alvs Exwé$ . ucR GoRDlc 6po]' s |' o.


