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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha 20

(č. usnesení) (zn. předkl.)
Mgr. Petr Měšťan

1) schvaluje

Účetní závěrku příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže za rok 2021 na základě
předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2021 - rozvaha k 31.12.2021,
výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021, příloha k 31.12.2021, přehled pohledávek k
31.12.2021, inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů k 31.12.2021.

Celkové výnosy z hlavní činnosti jsou ve výši 10.707.884,24 Kč.

Celkové výnosy z hospodářské činnosti jsou ve výši 0,- Kč.

Celkové náklady z hlavní činnosti jsou ve výši 10.617.674,79 Kč.

Celkové náklady z hospodářské činnosti jsou ve výši 0,- Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2021 je 90.209,45 Kč.

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR)
a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.



Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace
účetní jednotky.

2) schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 90.209,45 Kč následovně:

Rezervní fond  100% tj.  90.209,45 Kč

3) ukládá

Informovat příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 a o
schválení účetní závěrky za rok 2021 zřizovatelem.

1. Zodpovídá: Odbor ekonomický,
Termín:    15.06.2022 Kontrolní termín:    

Zpracováno dne 12.05.2022
 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR)
a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.


