
St ednědob v hled rozpoětu na období

Název organizace: D m děti a Mládeže Nová Role, p íapóvková organizace
lČO organlza cal 7 5042151

v tis. Kč

číllo
tlčtu

Názov ukazatolg
2019 2020

hlavní ěinnost
hospodá eká

hlavní člnno t
hospodá ská

člnnórf
501 spot eba materiálu 235 240
502 soot eba eneroie 145 ,l50

503 spot eba iintrch nesk|adovateln, ch dodávek 2 2
504 prodané zboží
506 Aktivace dlouhoclbého majetku
507 Aktivace oběžného majetku
508 Změna stavu zásob vlastní v roby
511 opraw a udržování 5
512 Cestovné 10 10
513 Nákladv na reprezentaci 2 2
516 Aktivace vnitroorqanizaěních služeb
518 ostatní službv 390 400
521 Mzdové náklady 870 880
524 Zákonné sociální pojištění 235 240
525 Jiné sociální pojištění 4 5
527 zákonné sociální náklad 25 25
528 Jiné sociální nákladv
531 Daň silniční
532 Daň z nemovitostí

538 Jiné daně a poplatkv

541 Smluvní pokuty a roky z prodlení
542 Jiné pokutv a penále

543 Darv a iiná bez platná p edání
544 prodanÝ materiál
547 N/lanka a škodv
548 rvorba fondťt
549 cstatní náklady z činnosti 25 25
551 )dpisy dlouhodobého maietku 6 6
552 DNM
553 Prodan ,DHM
554 Prodané pozemky
555 Tvorba a z čtování rezerv
556 rvorba a z čtování opravnÝch položek
557 Náklady z vy azenlích pohledávek
558 Náklady z drobného dlouhodobého maietku 80 90
562 Uroky
563 Kurzové ztráty
564 Nákladv z p ecenění reálnou hodnotou
569 )statní finanění náklady
učtovátída5celkem 2034 2 080 0

2019 - 2020

Nová Rolé, dne 9,10.2017

%,á,

v tis. Kč

číslo
tičtu

Název ukazatele
2019 2020

hlavní člnnost ho8podá ská
činnost

hlavní ěinnost hospodá ká
člnnost

601 nosy z prodeie vla tních vlírobktj
602 y' nosy z prodeie služeb 430 440
603 Ýnosv z Dronáimu
604 r/ nosv z prodaného zboží
609 Jiné vtínosv z vlastních vÝkonťr

641 smluvní pokutv a rokv z prodlení

642 Jiné pokuty a penále

643 y' nosy z vy azen,ích pohledávek

644 y' nosy z prodeje materiálu
645 y' nosy z prodeie DNM
646 r' nosy z prodeje DHM
647 y'Ýnosv z prodeie oozemkťt
648 )erpání fondťr

649 )statní vtínosv z činnosti
662 Jroky
663 (urzové zisky
664 v nosy z p ecenění reálnou hodnotou
665 V nosy z dlouhod. finančního majetku
669 Ostatní finanění v nosy

672
V nosy vybran ch místních vládních
institucí z transfer (mzdy, MPSV) 840 840

672
Vyílolry vyÍJíarlyUíl tllllrlíllQn Vlaqnlcn
institucí z transferťr (provoz) 764 800

jčtovát ída6celkem 2o34 0 2 080 0

r'tisledek hoepoda ení p ed zdaněním 0 0 0
591 Daň z p íimu
595 Dodatečné odvody daně z p íimu

r' sledek hospoda ení po zdanóní 0 0 0
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