
Příloha k účetní závěrce za rok 2012 
Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. 

 

I. Obecné informace 

 

1. Popis účetní jednotky 

 

Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. 

Sídlo: Hornická 327, 261 01  Příbram II 

IČO: 61099309 

Právní forma: Občanské sdružení 

Účetní období: 
1. leden až 31. prosinec 2012 

Údaje v účetní závěrce jsou uvedeny v tis. Kč 

 

Předmět činnosti: - pomoc při hospodářském zabezpečení chodu školy, 

- spolupráce v zájmové i odborné činnosti školy, 

- spolupráce při řešení případů sociální pomoci, 

- spolupráce se sdruženími a spolky stejných, či 

obdobných školských zařízení v ČR i zahraničí. 

 

Datum vzniku: 5. 5. 1994 

 

Statutární orgány sdružení: předseda, místopředseda, pověřený člen  

Průměrný počet zaměstnanců 

- z toho řídících 

0 

0 

Osobní náklady 

- z toho na řídící pracovníky 

8 tis 

0 

Další odměny členů statutárních a dozorčích orgánů 0 

Půjčky, úvěry, poskytnuté záruky a ostatní plnění členům 

statutárních, dozorčích a řídících orgánů 
0 

 

 

 

 



II. Účetní postupy 

 

a) Účetní metody a obecné zásady 

 

Účetnictví je vedeno na základě právních předpisů platných na území České 

republiky. 

 

Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví a podle vyhlášky 

504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním 

předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. 

 

b) Dlouhodobý nehmotný majetek 

 

nevyskytuje se 

 

c) Dlouhodobý hmotný majetek 

 

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje pořizovací cenou. Pořizovací cena zahrnuje 

cenu pořízení, náklady na dopravu a další náklady s pořízením související. Za 

dlouhodobý majetek se považuje majetek s pořizovací cenou nad 40 tis. Kč a dobou 

použitelnosti delší než jeden rok. 

 

d) Dlouhodobý finanční majetek 

 

nevyskytuje se 

 

e) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 

 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje pořizovací cenou. Pořizovací cena 

zahrnuje cenu pořízení, náklady na dopravu a další náklady s pořízením související. 

Za drobný dlouhodobý nehmotný majetek se považuje majetek s pořizovací cenou 

nad 10 tis. Kč a dobou použitelnosti delší než jeden rok. 

 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek se účtuje jako náklad v okamžiku pořízení. 



f) Drobný dlouhodobý hmotný majetek 

 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje pořizovací cenou. Pořizovací cena 

zahrnuje cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením 

související. Za drobný dlouhodobý hmotný majetek se považuje majetek s pořizovací 

cenou nad 10 tis. Kč a dobou použitelnosti delší než jeden rok. 

 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek se účtuje jako náklad v okamžiku pořízení. 

 

Náklady na opravy a údržbu drobného hmotného dlouhodobého majetku se účtují 

přímo do nákladů. 

 

g) Zásoby materiálu a zboží 

 

Nakupované zásoby jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami s použitím 

metody FIFO. Pořizovací cena zahrnuje náklady související s pořízením, zejména 

přepravné, DPH a poštovné. 

 

h) Pohledávky 

 

Pohledávky jsou vykazovány v nominální hodnotě. 

 

i) Přijaté půjčky 

 

Půjčky jsou oceňovány v naběhlé hodnotě (včetně úroků). 

 

j) Přepočet údajů v cizích měnách 

 

Údaje v cizích měnách se přepočítávají ke dni uskutečnění hospodářské operace 

pevným měsíčním kurzem stanoveným na základě kurzu ČNB k prvnímu pracovnímu 

dni kalendářního měsíce. 

 

k) Finanční pronájem s následnou koupí najatého majetku 

 

nevyskytuje se 



l) Dotace 

 

Dotacemi se rozumějí dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtů územně 

samosprávných celků, státních fondů, z grantů přidělených podle zvláštního zákona, 

z rozpočtu cizího státu, z grantů Evropské unie či dle obdobných programů, a účtují 

se ve prospěch výnosů (ve věcné a časové souvislosti). 

 

m) Výzkum a vývoj 

 

nevyskytuje se 

 

n) Změny účetních postupů 

 

V průběhu účetního roku 2012 nedošlo v účetní jednotce k žádné změně metody 

účtování. 

 

o) Události po rozvahovém dni 

 

Nenastaly. 

 

 

III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát 

 

1. Dlouhodobý hmotný majetek 

 

Stavby (OKLIPO) 

 

Název Pořizovací cena 

OKLIPO 1 811,15 tis. Kč 

- z toho dotace na investice 1 652,02 tis. Kč 

- vlastní financování 159,13 tis. Kč 

 

DHM – stavba se odepisuje rovnoměrně 30 let 

 

 



Rok 2011 2012 

Pořizovací cena 1 811,15 tis. 1 811,15 tis. 

Oprávky 86,94 tis. 148,51 tis. 

Zůstatková cena 1 724,25 tis. 1 662,64 tis 

 

2. Zásoby 

 

Účetní jednotka nevykazuje k rozvahovému dni žádné zůstatky zásob. 

 

3. Pohledávky 

 

K rozvahovému dni neeviduje účetní jednotka pohledávky. 

 

4. Závazky 

 

Společnost přijala v roce 2010 bezúročnou půjčku ve výši 150 tis. Kč od Městského 

úřadu v Příbrami v souvislosti s investicí Oáza klidu a pohybu. V roce 2012 bylo 

splaceno 30 tis. Kč, celkem bylo splaceno 60 tis. Kč. Splatnost půjčky je 30. 6. 2015. 

 

5. Potencionální závazky 

 

Společnost nemá v žádné podobě významné budoucí závazky související 

s vykazovaným obdobím ani soudní spory, jejichž výsledky by výrazně nepříznivě 

ovlivnily finanční pozici sdružení. 

 

6. Výnosy z hlavní a hospodářské činnosti 

 

Druh činnosti r. 2011 r. 2012 

Hlavní činnost 97 tis. 57 tis. 

Přijaté dary 0 tis. 16 tis. 

Členské příspěvky 39 tis. 17 tis. 

Přijaté provozní dotace 60 tis. 11 tis. 

Zúčtování fondů 85 tis. 63 tis. 

Hospodářská činnost 0 tis 0 tis. 

Celkem 282 tis. 164 tis. 



Provozní dotace: 

 Fond kultury města Příbram:   10,5 tis. Kč 

 

Zúčtování fondů: 

 Zúčtování fondu OKLIPO:     6,7 tis. Kč 

 Zúčtování jmění z dotace na OKLIPO: 56,2 tis. Kč 

 

7. Výsledek hospodaření v členění podle hlavní a hospodářské činnosti 

 

Účetní jednotka vykázala za účetní období roku 2012 účetní zisk z hlavní činnosti ve 

výši 37,03 tis. Kč. Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti byl nulový. 

 

8. Rozpis jmění a fondů sdružení 

 

Jmění r. 2011 r. 2012 

Počáteční stav 1 665,5 tis. 1 609,3 tis. 

Zvýšení 0 tis. 0 tis. 

Snížení 56,2 tis. 56,2 tis. 

Konečný stav 1 609,3 tis. 1 553,2 tis. 

 

Fond OKLIPO r. 2011 r. 2012 

Počáteční stav 19,9 tis. 56,8 tis. 

Zvýšení 65,8 tis. 20,2 tis. 

Snížení 28,8 tis. 6,7 tis. 

Konečný stav 56,8 tis. 70,3 tis. 

 

Vlastní jmění bylo sníženo o poměrnou část odpisů DHM financovaného z dotace. 

Fond OKLIPO byl navýšen o výsledek hospodaření roku 2011 a částečně použit na 

vlastní financování výdajů OKLIPO a odpisů DHM financovaného z vlastních zdrojů. 

 

 

 

 

 

 



9. Rozpis přijatých dotací 

 

Poskytovatel dotace 
Investiční dotace 

v tis. Kč 

Neinvestiční dotace 

v tis. Kč 

Dotace z EU 0,00 0,00 

Dotace ze státního rozpočtu 0,00 0,00 

Dotace z krajského rozpočtu 0,00 0,00 

Dotace z rozpočtů územně 

samosprávných celků 
0,00 10,50 

Celkem 0,00 10,50 

 

Přijaté dotace byly použity na financování projektů „Využití koncertního sálu 

Waldorfské školy pro představení přenosného loutkového divadla“ a „Divadelní 

představení Vánoční hra o narození“. 

 

 

 

 

 

Datum: 11. března 2013 

 

 

Vypracoval: Ing. Jana Čechová 

 

Statutární orgán: Vratislav Balík 


