Licence: D1EZ

XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)

PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Období:
IČO:
Název:

12 / 2013
00298654
Obec Bělkovice-Lašťany

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013
Sídlo účetní jednotky

Místo podnikání

ulice, č.p.

Bělkovice-Lašťany 139

ulice, č.p.

Bělkovice-Lašťany 139

obec

Bělkovice-Lašťany

obec

Bělkovice-Lašťany

PSČ, pošta

78316

PSČ, pošta

78316

Údaje o organizaci

Předmět podnikání

identifikační číslo

00298654

hlavní činnost

právní forma

ÚSC

vedlejší činnost

zřizovatel

CZ-NACE

Kontaktní údaje

Razítko účetní jednotky

telefon

585 396 661

fax

585 396 661

e-mail

tomanova@belkovice-lastany.cz

WWW stránky

www.belkovice-lastany.cz

Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární zástupce

Tomanová Kateřina

David Berka, starosta obce

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.02.2014, 9h20m30s

10.02.2014 9h20m30s
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Licence: D1EZ

A.1.

XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)

Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní závěrka byla sestavena na základě předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky.

A.2.

Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám - především prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví č. 410/2009 Sb., s účinností od 1.1.2013.

A.3.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Informace o použitých účetních metodách
Účetní a finanční výkazy : Účetní výkazy, jejich druh, popis a způsob sestavení je stanoven vyhláškou č. 410/2010 Sb.
Tvorba a použití opravných položek a rezerv : Účetní jednotka v roce 2013 tvoří opravné položky ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti, a to u pohledávek definovaných vyhláškou č.
410/2009 Sb. Ostatní zákonné rezervy a opravné položky dle zákona o rezervách účetní jednotka netvoří.
Časové rozlišení : Účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 10 tis. Kč za položku a dále pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly. Rovněž služby
dodávané v následujícím roce vztahující se k činnosti roku běžného (daňové poradenství, přezkoumání hospodaření) nejsou časově rozlišovány.
Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku : Účetní jednotka provedla k 31.12.2011 dooprávkování majetku účetním zápisem 406/071 a 406/081 a současně také rozpuštění
dotací k dooprávkování účetním zápisem 403/401. Účetní jednotka zahájila k 1.1.2012 odpisování. Účetní jednotka provádí účetní odpisování. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS
708 s výjimkami konkrétních majetkových položek.
Účetní jednotka neúčtuje o hospodářské činnosti.
Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn : Způsoby přepočtu cizích měn nebyly stanoveny, účetní jednotka za rok 2013 neměla účetní případ v cizí měně.
Dlouhodobý hmotný majetek (dále jen „DHM“) : Vymezení : DHM, ke kterému má účetní jednotka vlastnické právo, majetek užívaný na základě výpůjčky zajištěný převodem práva (účetní jednotka
nemá majetek ve výpůjčce zajištěný převodem práva) a další majetek, který účetní jednotka užívá dle § 28 zákona o účetnictví.
DDHM v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč. DDNM v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč.
Způsob oceňování : Majetek pořízený koupí a investiční výstavbou - pořizovací cenou, tj. cenou pořízení a nákladů souvisejících s pořízením, úroky z dlouhodobého úvěru na pořízení majetku jsou
do doby zařazení majetku do používání součástí pořizovací ceny. Účetní jednotka vychází při určení nákladů souvisejících s pořízením DM z § 55 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Za náklady související s
pořízením účetní jednotka považuje i náklady na zajištění financování DM včetně nákladů na zpracování podkladů pro žádost o financování z dotačních titulů nebo programů EU. Na účtu 042 účetní
jednotka eviduje náklady související s pořízením DM od okamžiku rozhodnutí oprávněného orgánu obce o pořízení DM. Náklady související potenciálně s pořízením DM vzniklé do okamžiku
rozhodnutí o pořízení majetku jsou účtovány do provozních nákladů. Majetek pořízený darem nebo bezúplatně, majetek zjištěný jako inventarizační přebytek - reprodukční pořizovací cenou.
Pozemky jako historický majetek převedený na účetní jednotku v roce 1992 - byly oceněny reprodukční pořizovací cenou dle platných předpisů v letech 1996-1997. Majetek pořízený vlastními
náklady - v roce 2013 nebyl pořízen majetek vlastní činností. Majetek předaný státem – vybranou účetní jednotkou v roce 2013 byl oceněn dle evidence převádějícího v souladu s ČÚS 708.
Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji je jen v případě dosažení hranice významnosti, kterou účetní jednotka stanovila ve výši 0,3 % aktiv netto účetní jednotky za minulé období
nebo 260 tis. Kč, a to ta hodnota, která je nižší.
Technické zhodnocení : Pokud je hodnota dokončeného technického zhodnocení nižší než 40 tis. Kč, pak je tento zásah do majetku zaúčtován do nákladů. V případě, že výdaje na dokončené
technické zhodnocení jsou vyšší než 40 tis. Kč /60 tis. Kč u DNM/ a v případě, kdy součet zásahů do majetku charakteru technického zhodnocení v jednom roce ve vztahu k majetkové jednotce je
vyšší než 40 tis. Kč /60 tis. Kč DNM/ se navyšuje pořizovací cena majetku. Technické zhodnocení cizího majetku se eviduje na stejném účtu, na který by byl majetek klasifikován, pokud by byl
vlastněn. Technické zhodnocení v hodnotě nad 40 tis. drobného dlouhodobého majetku navyšuje pořizovací cenu majetku a majetek je klasifikován jako dlouhodobý v nové pořizovací ceně, pokud
je tento postup v souladu s věrným obrazem, případně je vedeno na účtu stejném, jako by byl evidován drobný dlouhodobý majetek, pokud by původně měl vyšší pořizovací cenu.
Zmařená investice : V případě rozhodnutí o zrušení připravovaného nebo rozestavěného dlouhodobého majetku (zmařeného dlouhodobého majetku) se realizované výdaje odepíší z účtu
nedokončeného dlouhodobého majetku do nákladů, a to v okamžiku rozhodnutí o ukončení pořizování tohoto majetku.
Dlouhodobý finanční majetek : Účetní jednotka neeviduje žádný finanční majetek.
Deriváty : Účetní jednotka neobchoduje s deriváty.
Zásoby - způsoby ocenění – pořizovací cenou, způsob účtování B. U účetní jednotky jsou zajištěny systémy nákupů kancelářských potřeb a ostatních spotřebních materiály ve výši požadované
spotřeby k datu bez vytváření významných skladových zásob. Součástí pořizovací ceny zásob (provozního materiálu) je přepravné, provize, pojistné, příp. clo.
Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově (přes účty 401 a 419).
Cenné papíry, majetkové účasti, ost. finanční investice určené k obchodování : účetní jednotka nevlastní majetkové podíly a jiné dlouhodobé finanční investice.
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A.4.

XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo

Podrozvahový

položky

Název položky

P.I.

Majetek účetní jednotky
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní majetek
Vyřazené pohledávky a závazky
Vyřazené pohledávky
Vyřazené závazky
Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv
Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce

1.
2.
3.
P.II.
1.
2.
P.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
P.IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
P.V.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

10.02.2014 9h20m30s

účet

901
902
903
911
912

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

7 357 377,99
41 396,25
581 794,01
6 734 187,73
78 589,70
78 589,70

6 818 619,00
41 396,25
518 473,56
6 258 749,19
78 589,70
78 589,70

4 725 816,86

83 493 120,17

4 399 048,92

43 521 388,78
35 259 558,04
2 560 081,70
2 084 091,65

921
922
923
924
925
926
931
932
933
934
939
941
942
943
944
945
947
948
949
951
961
962
963
964
965
966
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258 767,94

68 000,00
16 000,00

68 000,00
13 000,00

16 000,00

13 000,00
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A.4.

XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo
položky

Podrozvahový
Název položky

účet

7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
P.VI.
Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní
8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění
11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
P.VII. Vyrovnávací účty
1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

10.02.2014 9h20m30s

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

967
968
971
972
973
974
975
976
978
979
981
982
983
984
985
986
999
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175 084,74

167 874,93

175 084,74
11 970 699,81
11 970 699,81

167 874,93
90 209 453,94
90 209 453,94
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A.5.

XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)

Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

BĚŽNÉ

1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstanosti
2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění
3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů

10.02.2014 9h20m30s
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MINULÉ

77 305,00
34 896,00

77 101,00
34 768,00
32 234,00
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A.6.

XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)

Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Informace o skutečnostech, které poskytují další informace o podmínkách či situacích, které existovaly ke konci rozvahového dne : účetní jednotce nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly
zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na fin. situaci účetní jednotky

A.7.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Informace o skutečnostech, které jako nejisté podmínky či situace existovaly ke konci rozvahového dne, a jejichž důsledky mění významným způsobem pohledn na finanční situaci účetní jednoty :
účetní jednotce nejsou známy

A.8.

Informace podle § 66 odst. 6

Informace o převodech vlastnictví podaných na návrh na vklad do katastru nemovitostí, které k datu sestavení závěrky nebyly do katastru zapsány : úč. jednotka, nemá podaný návrh na vklad do
katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu

A.9.

Informace podle § 66 odst. 8

Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky (týká se příspěvkových organizací).

10.02.2014 9h20m30s
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XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)

B.
Číslo

Syntetický

položky

Název položky

účet

B.1.
B.2.
B.3.
B.4.

Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva
Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků
Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem
Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem

364
364
364
364

10.02.2014 9h20m30s
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BĚŽNÉ

MINULÉ
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C.

XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)

Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

C.1.
C.2.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

10.02.2014 9h20m30s

BĚŽNÉ

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

MINULÉ

57 350 533,29
250 344,57

30 077 026,00
250 344,00
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D.1.

XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)

Informace o individuálním referenčním množství mléka
Netýká se účetní jednotky.

D.2.

Informace o individuální produkční kvótě
Netýká se účetní jednotky.

D.3.

Informace o individuálním limitu prémiových práv
Netýká se účetní jednotky.

D.4.

Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
Netýká se účetní jednotky.

D.5.

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
Netýká se účetní jednotky - účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.

D.6.

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
Účetní jednotka nevlastní nebo jí nepřísluší hospodaření k vice než 10 ha lesních pozemků s lesním porostem.

D.7.

Výše ocenění lesních porostů

D.8.

Ocenění lesních porostů jiným způsobem
Účetní jednotka nevlastní nebo jí nepřísluší hospodaření k vice než 10 ha lesních pozemků s lesním porostem.

10.02.2014 9h20m30s
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E.1.

XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)

Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplňující informace

A.II.3.

021 - Stavby : změna stavu na tomto účtu je způsobena ukončením stavby vodovodu a jejím zařazením do užívání. Stavba byla částečně z dotace
ze SFŽP a EU - Fondu soudržnosti

A.II.8.

042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek : změna stavu na účtu 042 souvisí se změnou stavu na účtu 021, tzn. byla ukončena stavba
vodovodu - viz popis k předchozímu řádku

43 458 278,95

B.II.27.

388 - Dohadné účty aktivní : změna stavu na účtu v souvislosti s poskytnutými dotacemi na stavbu vodovodu a kanalizace - k 31.12.2013 byl
zaúčtovám odhad výše dotace z uznatelných nákladů

87 472 559,29

B.III.4.

244 - Termínované vklady krátkodobé : k 31.12.2013 nejsou "volné" finanční prostředky uloženy na termínovaném vkladu, ale na depozitním účtu
ve Sberbank CZ s výhodnější úrokovou sazbou

B.III.11.

231 - Základní běžný účet uzemních samosprávných celků : finanční prostředky na běžných účtech v České spořitelně, České národní bance,
Sberbank CZ a na depozitním účtu ve Sberbank CZ

C.I.3.

403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku : změna stavu na účtu v souvislosti s poskytnutými dotacemi na stavbu vodovodu a
kanalizace - k 31.12.2013 byl zaúčtovám odhad výše dotace z uznatelných nákladů

D.II.1.

451 - Dlouhodobé úvěry : v roce 2013 byly obci poskytnuty 2 úvěry na financování výstavby vodovodu a kanalizace, oba ve výši 9 mil. Kč s
bankou Sberbank CZ. Pravidelné měsíční splátky u obou úvěrů činí 37 500,00 Kč, splatnost úvěrů do 31.12.2033

D.III.5.

321 - Dodavatelé : faktury, které nebyly uhrazeny k 31.12.2013 - změna stavu proti r. 2012 je způsobena především ukončením stavby vodovodu a
kanalizace, za které byly fakturovány větší částky

D.III.30.

384 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery : změna stavu souvisí s přijetím transferů na pořízení vodovodu a kanalizace, které však budou
předmětem vypořádání až v r. 2014

10.02.2014 9h20m30s

Částka
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17 571 428,25

101 663 634,29

19 000 000,00

4 665 675,52

84 326 363,29
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E.2.

XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce

Doplňující informace

Částka

A.II.2.

účet 572 - náklady vybraných místních vládních institucí na transfery
Základní škola a Mateřská škola Bělkovice - Lašťany, p. o.
Spolek pro obnovu venkova

1 500,00

TJ Sokol Bělkoice - Lašťany

96 600,00

Svaz města a obcí ČR

6 061,00

Sdružení obcí Střední Moravy

6 435,00

Knihovna Města Olomouce

20 000,00

Charita Šternberk

4 000,00

Charita Olomouc

2 000,00

Spolek přátel vesnice

1 000,00

Bělkovický kros

2 000,00

Obec Dolany - na DPS Véska

15 000,00

MAS Šternbersko

4 352,00

SDH Bělkovice - Lašťany

67 000,00

SK Bělkovice - Lašťany

96 942,00

Rybáři

1 000,00

Zahrádkáři
10.02.2014 9h20m30s

190 000,00

27 900,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
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E.2.

XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

B.IV.2.

HC Bělkovice - Lašťany

15 300,00

Junák

14 000,00

Hospic na Sv. Kopečku

2 000,00

Šipková parta

3 700,00

672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů
dotace ze st. rozpočtu na výkon státní správy

380 100,00

finanční dar. od firmy INSTA CZ na činnost JSDH

18 000,00

neinvestiční limit na výsadbu alejí

30 363,00

dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

26 500,00

dotace na volbu prezidenta ČR

26 500,00

dotace od Ol. kraje na činnost JSDH - UZ 14004

66 000,00

dotace od Ol. kraje na činnost JSDH - UZ 14004

610,00

dotace od Ol. kraje na činnost JSDH - UZ 00008

10 000,00

rozpuštění investičních dotací do výnosů za r. 2013

10.02.2014 9h20m30s

250 344,57
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E.3.

XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

Doplňující informace

Částka

Účetní jednotka v r. 2013 není povinna sestavit tento výkaz.

10.02.2014 9h20m30s
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E.4.

XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce

Doplňující informace

Částka

Účetní jednotka v r. 2013 není povinna sestavit tento výkaz.

10.02.2014 9h20m30s
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F.

XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)

Doplňující informace k fondům účetní jednotky
Ostatní fondy - územní samosprávné celky
Položka

Číslo

Název

G.I.
G.II.

Počáteční stav fondu k 1.1.
Tvorba fondu
Přebytky hospodaření z minulých let
Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce
Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů
Ostatní tvorba fondu
Čerpání fondu
Konečný stav fondu

1.
2.
3.
4.
G.III.
G.IV.

10.02.2014 9h20m30s

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

109 519,12
86 238,54

86 238,54
41 814,00
153 943,66
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G.

XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)

Stavby
ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo

BĚŽNÉ

položky

Název položky

G.
G.1.
G.2.
G.3.
G.4.
G.5.
G.6.

Stavby
Bytové domy a bytové jednotky
Budovy pro služby obyvatelstvu
Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
Komunikace a veřejné osvětlení
Jiné inženýrské sítě
Ostatní stavby

H.

Pozemky

BRUTTO

MINULÉ
KOREKCE

NETTO

172 444 415,02

22 407 745,00

150 036 670,02

71 042 785,52

17 512 763,95
16 827 848,70
7 197 327,66
122 787 674,95
8 118 799,76

6 523 567,00
3 095 284,00
2 798 346,00
7 285 827,00
2 704 721,00

10 989 196,95
13 732 564,70
4 398 981,66
115 501 847,95
5 414 078,76

11 195 182,95
13 926 910,70
4 542 756,66
35 775 984,45
5 601 950,76

ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo

BĚŽNÉ

položky

Název položky

H.
H.1.
H.2.
H.3.
H.4.
H.5.

Pozemky
Stavební pozemky
Lesní pozemky
Zahrady, pastviny, louky, rybníky
Zastavěná plocha
Ostatní pozemky

10.02.2014 9h20m30s

BRUTTO

MINULÉ
KOREKCE

NETTO

12 914 993,50

12 914 993,50

12 772 786,00

235 665,00
2 911 672,00
210 750,00
9 556 906,50

235 665,00
2 911 672,00
210 750,00
9 556 906,50

235 665,00
2 897 472,00
210 750,00
9 428 899,00
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XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

BĚŽNÉ

I.
I.1.
I.2.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou
Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

MINULÉ

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

J.
J.1.
J.2.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

BĚŽNÉ

MINULÉ

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy
Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

K.
K.1.
K.2.

Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji
Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64
Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64

BĚŽNÉ

MINULÉ

* Konec sestavy *
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