Název organizace: GOTIC, příspěvková organizace
IČ: 75143364

Tabulka č. 2

PLÁN TVORBY A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
NA ROK 2019
INVESTIČNÍ FOND (416)

v tis.Kč

Stav investičního fondu k 1. 1. 2019

62,00

TVORBA FONDU:

FKSP (412)

v tis.Kč

Stav FKSP K 1. 1. 2019

35,00

TVORBA FONDU:

příděl z odpisů dlouhodobého majetku
xxxx)

(416
24,00

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele (416 xxxx)
investiční dotace ze státních fondů ( 416 xxxx)
výnosy z prodeje svěřeného dlouhodobého majetku (416
xxxx)
dary a příspěvky od jiných subjektů (416 xxxx)
výnosy z prodeje vlastního majetku PO (416 xxxx)
převod z rezervního fondu (416 xxxx)

0,00
0,00

přijaté prostředky ze zahraničí na dl. majetek (416 xxxx)
ZDROJE FONDU CELKEM

0,00
24,00

0,00
0,00
0,00
0,00

POUŽITÍ FONDU:

zákl. příděl dle vyhl. MF 114/2002 Sb.

(412 xxxx)

náhrada škod a pojistná plnění od pojišťovny k majetku
FKSP (412 xxxx)
peněžní a jiné dary (412 xxxx)

ZDROJE FONDU CELKEM

25,00
0,00
0,00

25,00

POUŽITÍ FONDU:
stravování (412 xxxx)
rekreace (412 xxxx)

10,00
20,00

investiční výstavba, rekonstrukce, modernizace (416 xxxx)

0,00

kultura, tělovýchova, sport (412 xxxx)

0,00

pořízení strojů a zařízení a ostatní nákupy (416 xxxx)
posílení zdrojů oprav a údržby majetku (416 xxxx)
ostatní použití (např.splátky inv.úvěrů) (416 xxxx)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

odvody do rozpočtu zřizovatele 416 xxxx)

0,00

sociální výpomoci (412 xxxx)
peněžní a nepeněžní dary (412 xxxx)
penzijní připojištění (412 xxxx)
úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění
(412 xxxx)
ostatní použití (412 xxxx)
POUŽITÍ FONDU CELKEM
Stav FKSP k 31. 12. 2019
z toho finančně kryto:
Změna stavu za rok 2019

POUŽITÍ FONDU CELKEM
Stav investičního fondu k 31. 12. 2019
z toho finančně kryto:
Změna stavu za rok 2019
REZERVNÍ FOND (413) ze zlepšeného výsledku
hospodaření
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2019

0,00
86,00
24,00
v tis.Kč
291,00

TVORBA FONDU:
zlepšený výsledek hospodaření (413 xxxx)
ZDROJE FONDU CELKEM

180,00
180,00

POUŽITÍ FONDU:
úhrada zhoršeného výsledku hospodaření (413 xxxx)
úhrada sankcí (413 xxxx)
posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele (413
xxxx)
překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady
(413 xxxx)
ostatní čerpání fondu (413 xxxx)
POUŽITÍ FONDU CELKEM
Stav rezervního fondu k 31. 12. 2019
z toho finančně kryto:
Změna stavu za rok 2019
FOND ODMĚN (411)
Stav fondu odměn k 1. 1. 2019

0,00
0,00
0,00
0,00
83,00
83,00
388,00
97,00
v tis.Kč
11,00

TVORBA FONDU:
příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření
(411 xxxx)
ZDROJE FONDU CELKEM

40,00
40,00

POUŽITÍ FONDU:
použití fondu na překročení limitu prostředků na platy
(411 xxxx)
na odměny (411 xxxx)
POUŽITÍ FONDU CELKEM
Stav fondu odměn k 31. 12. 2019
z toho finančně kryto:
Změna stavu za rok 2019

0,00
40,00
40,00
11,00
0,00

0,00
0,00
30,00
30,00
-5,00

