
příloha č.3

Výsledek hospodaření (VH) - rok 2017 číslo org.: 1470

Název příspěvkové organizace:

A.   Výsledek hospodaření za rok 2017

VH z hlavní činnosti ……………………………….84 361,73 Kč ….. před zdaněním

Komentář ke vzniku VH 

VH z doplňkové činnosti ………………………………. 0,00 Kč ….. před zdaněním

z toho okruhy doplň. činnosti dle Zřizovací listiny:

* dopište popis položky

Komentář ke vzniku HV

84 361,73 Kč

0,00 Kč

84 361,73 Kč

B.    Rozdělení a převod zlepšeného VH běžného roku 

Zisk z hospodaření celkem - za r. 2017
 příděl ze zlepšeného VH roku 2017 

v Kč (schvalovací řízení)

 příděl ze zlepšeného 

VH roku 2017 v %

Převod na 432 VH předcházejících účet. období 0,00 Kč 0,00%

Pokrytí neuhrazené ztráty min. let 0,00 Kč 0,00%

RF tvořený ze zlepšeného VH  (účet 413) 84 361,73 Kč 100,00%

Fond odměnd (účet 411) 0,00 Kč 0,00%

úhrn 84 361,73 Kč 100,00%

C.   Krytí zhoršeného VH běžného roku

Ztráta z hospodaření celkem - za r.2017 0,00 Kč

  - na vrub zůstatku rezervního fondu 0,00 Kč

  - z rozpočtu zřizovatele 0,00 Kč

 - přesun na 432 VH předcházejících úč. období 0,00 Kč

D.    Rozdělení nerozděleného zisku minulých let - účet 432

Výsledek hospodaření předch. úč. období  (účet 432) 0,00 Kč

rozdělovaná část nerozděleného zisku min. let  0,00 Kč

z toho: příděl do RF 0,00 Kč

příděl do FO 0,00 Kč

Zůstatek VH předch.úč.období (účet 432) 0,00 Kč

Datum sestavení: 7.3.2018 podpis: ……………………………

Sestavil: Štěpánková Lenka

Telefon: 778431655

Ředitel organizace: Mgr.Hellerová Ilona podpis: ……………………………

VH  CELKEM po zdanění (zisk + /  ztráta -)

v tom krytí ztráty: (částky uvádějte se znaménkem +)

Dětský domov Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace

HV je tvořen z nevyčerpaného "výživného=příjmy od rodičů,úřadu práce" a  příjmu z Hč = splátky pí. Fidlerové,úroky a z ostat.příjmů.
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*

*

*

*

 

VH CELKEM  k 31.12. před zdaněním

Daň z příjmu právnických osob 


