
Text Kč MD DAL
1. Úhrada vzniklé ztráty z roku 2014 ve výši 150 000

a) použití nerozděleného zisku minulých let 90,000

b) použití prostředků fondů, pokud tak stanoví zvláštní 

předpis nebo statut organizace 20,000

c) z vlastního jmění 10,000

d) převod neuzrazené ztráty do dalších let 30,000

2. Dlouhodobý nehmotný majetek (software) - manko 12,000

Vyřazení softwaru v pořizovací ceně 61,000

3.

Dlouhodobý hmotný majetek (samostatná movitá věc) - 

přebytek 42,000

4. Předpis faktury (odběratelé) za dodávku služeb 170,000

5. Úhrada faktury na bankovní účet odběratelem 170,000

6. Poskytnutí zálohy dodavateli z bankovního účtu 100,000

7. Předpis faktury (dodavatelé) za nákup zboží - zp.A 50,000

8. Předpis pojistného na sociální pojištění zaměstnanci 25,000

9. Vyplacená záloha zaměstnanci na pracovní cestu 7,000

8. Předpis daňové povinnosti organizace 111,000

9. Úhrada daňové povinnosti organizace 111,000

10. Předpis provozní dotace z MPSV 500,000

11. Příjem dotace z MPSV na bankovní účet 500,000

12. Vrácení nespotřebované části dotace - závazek 50,000

13. Vrácení nespotřebované části dotace - výdej 50,000

14. Odpis dlouhodobého hmotného majetku 12,000

15. Prodej zboží za hotové 15,000

16. Vyskladnění prodaného zboží 14,000

17.

Převzetí (zapůjčení) dlouhodobého majetku na základě 

uzavřené smlouvy o výpujčce, zachycení majetku na 

podrozvanových účtech) 41,000

18. Předpis daňové povinnosti k dani z nemovitostí 7,000

19.

Použití finančních prostředků z účelového fondu na 

stanovený účel (vyplacená stipendia u VVŠ) 48,000

20.

Předpis dotace na pořízení dlouhodobého majetku z 

rozpočtu obce 190,000

21. Příjem dotace od obce na účet 190,000

22. Přijaté členské příspěvky v hotovosti 10,000

23.

Dle darovací smlouvy - příjem finančního daru na 

bankovní účet, dar je určen na provoz organizace 300,000

24. Hrubé mzdy zaměstnanců 100,000

25. Sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele 35,000

26. Záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti 25,000

27.

Platba členského příspěvku organizace na rok 2015 a 

2016 (celková částka 20 000 Kč)

10 000 a 

10 000

28. Dle darovací smlouvy - organizace dostala počítač 30,000

29.

Nadace dostala počítač, který dál poskytla jiné neziskové 

organizaci 35,000

30. Poskytnutí počítače jiné neziskové organizaci nadací 35,000

Zaúčtujte následující účetní případy v neziskové organizaci:


