
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 
společnosti Ruprechtický farní spolek 

za rok 2018 
 

 
1) Základní údaje (§39 odst. 1 vyhlášky 500/2002 Sb.) 
 
Název účetní jednotky: Ruprechtické farní sdružení 
Sídlo účetní jednotky: Divoká 1186, 460 14  Liberec 14 
IČO:    27016781 
Právní forma:  občanské sdružení 
Předmět činnosti:               poskytování sociálních služeb 
Rozvahový den:            31.12.2018 
Datum vzniku účetní jednotky: 8.12.2005 
Předseda účetní jednotky: Ing. Pavel Eliáš 
Změny v organizaci v roce 2017: nebyly 
 
 
2) Vztahy mezi společníky, vztahy k jiným společnostem (§39 odst. 2 vyhlášky 
500/2002 Sb.) 
 
Společnosti, v nichž má účetní jednotka podíl:  žádné 
Ovládací smlouvy a smlouvy o převodech zisku: žádné 
 
3) Zaměstnanci, řídící orgány (§39 odst. 3 vyhlášky 500/2002 Sb.) 
     Přepočtený počet zaměstnanců  6 

     Ostatní osobní náklady   2.294 tis. Kč 

4) Úvěry a půjčky statutárnímu orgánu (§39 odst. 4 vyhlášky 500/2002 Sb.) 
netýká se 

5) Účetní zásady a metody (§39 odst. 5 vyhlášky 500/2002 Sb.) 
 
Oceňování: zásoby, dlouhodobý majetek – pořizovací cenou 
   
 
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek :   
 budova stacionáře zkolaudována 2/2009, osobní vozidlo z 6/2009 

 
 
Přepočty cizích měn:  
žádné 

Opravné položky: 
žádné 

Daňově neúčinné náklady a výnosy: 
nedaněné výnosy-dotace od MPSV   1.775 tis. Kč, dotace od SML 201 tis. Kč,  

 
 
 
 
 



6) Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty (§39 odst. 6 vyhlášky 
500/2002 Sb.) 
 
ROZVAHA 

 
ř. 01 – Dlouhodobý hmotný majetek 
budova stacionáře vč. vybavení, osobní vozidlo 

ř. 07 – Zásoby celkem 
  poskytnuté zálohy (163 tis. Kč) 
ř. 09 – Krátkodobý finanční majetek 
   zůstatky na bankovních účtech a v pokladně (1 612 tis. Kč) 
ř. 10 -  Jiná aktiva 
   náklady příštích období, příjmy příštích období (-1 tis. Kč) 
ř. 18 – Krátkodobé závazky  
zúčtování se soc. institucemi (98 tis. Kč),  přijaté zálohy (78 tis. Kč), závazky 
k zaměstnancům (176 tis. Kč), závazek k fin. úřadu (30 tisíc Kč) a závazky 
k dodavatelům (21 tis. Kč), ostatní krátkodobá výpomoc (77 tis. Kč) 

ř. 19 – Jiná pasiva 
   výdaje příštích období- spotřeba energií a telefonní služby fakturované v roce 2019  
(74 tis. Kč) 
 
 
7) Informace o majetku a závazcích (§39 odst. 7 vyhlášky 500/2002 Sb.) 
 
Účetní jednotka k 31.12.2018 vlastní stavbu, kolaudace proběhla 2/2009 a osobní 
vozidlo, obojí zakoupené z větší části za státní dotace. 
 
 

 
V Liberci dne 4.2.2019    ing. Pavel Eliáš    
                předseda spolku 
 


