Návrh rozpočtu na rok

NÁKLADY

( v Kč)

Č.účtu/ukazatel
501 spotřeba - materiál
502 spotřeba - el. energie
502 spotřeba - plyn
502 spotřeba - voda
502 spotřeba - teplo, TUV
503 spotř. ost.neskl. ….
504 prodané zboží
506 aktivace dlouh.majetku
507 aktivace oběž. majetku
508 změna stavu zás.vl.výr.
511 opr. a údržba
512 cestovné
513 nákl. na reprezentaci
518 ostatní služby
521 mzdové náklady
524-528 nákl. na zaměst.
531,532,538,591,595 daně
541 smluvní pokuty …
542 ost. pokuty a penále
543 dary
544 prodaný materiál
563 kursové ztráty
547 manka a škody
548 tvorba fondů
549 jiné ost. náklady
551 odpisy dlouh.maj.
552,553,554 zůst.cena prod.m
555 tvorba zák. rezerv
556 tvorba a zúčt.opr.pol.
557 odpis pohledávky
558 náklady z DDM
562 úroky
569 ostatní fin. náklady
ost. náklady výše neuvedené.
náklady celkem

Návrh rozpočtu
na rok 2021
115 000,00
175 000,00
35 000,00
15 000,00

4 000,00

20 000,00
15 000,00
10 000,00
520 000,00
1 700 000,00
574 000,00
3 000,00

40 000,00

30000,00
6000,00
3 262 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2021

VÝNOSY
Č.účtu/ukazatel

( v Kč )
Návrh rozpočtu
na rok 2021

601 výnosy za vl. výrobky
602 výnosy z prodeje služeb
603 výnosy z pronájmu
604 výnosy z prod. zboží

240 000,00
25 000,00
4 500,00

641 sml. pokuty a úroky
642 ost. pokuty a penále
643 výn. z odep. pohledávek
644 výnosy z prod. mater.
645 výn. z prodeje DNM
646 výn. z prodeje DHM
648 čerpání fondů
649 ost. výnosy z činnosti
662 úroky

1 500,00

663 kursové zisky
665 výnosy z dl. fin. …
669 ost. fin. výnosy
ost. výnosy výše neuvedené
vlastní výnosy celkem

271 000,00

671 transfery stát. rozpočet
672 transfery - MÚ provoz

2 800 000,00

transfery - MÚ účelové
transfery - kraj
transfery státních fondů

50 000,00

transfery Úřad práce
transfery - ostatní
transfery celkem
výnosy celkem
hospodářský výsledek

2 850 000,00
3 121 000,00
-141 000,00

