Licence: D12K

XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.

Období:

12 / 2012

IČO:

70156239

Název:

Svazek obci Metuje

Informace podle § 7 odst. 3 zákona

neočekává se ukončení či omezení činnosti účetní jednotky

A.2.

Informace podle § 7 odst. 4 zákona

v roce 2012 došlo k dílčí změně účet. metod a postupů účtování, 374 krátkodobé zálohy na transfery, prozatím jsme je nepoužili, účet daňové výnosy 68x a náhrada pracovní neschopnost účet
521 jsme zatím neúčtovali. evidované závazky jsou vyčíslovány na A5, svazek nemá daňové závazky

A.3.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona

účetní jednotka neúčtuje o zásobách, odpisy jsou prováděny čtvrtletně , účetní jednotka nevytváří rezervy na opravy a nevytváří peněžní fond na opravy, neúčtuje o časovém rozlišení
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A.4.

XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

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

Číslo

Podrozvahový

položky

P.I.

P.II.

Název položky

účet

Majetek účetní jednotky
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
3. Ostatní majetek

901
902
903

Vyřazené pohledávky a závazky
1. Vyřazené pohledávky
2. Vyřazené závazky

911
912

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.

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

921
922
923
924
925
926

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

931
932
933
934
939
941
942
943
944
945
947
948
949
951

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

961
962
963
964
965
966

22.04.2013 9h32m 1s

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

60 000,00

60 000,00

1 001 499,00
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A.4.

XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

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

Číslo

Podrozvahový

položky

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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
P.VII.

Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva
Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní
Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní
Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění
Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění
Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva

Vyrovnávací účty
1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

22.04.2013 9h32m 1s

967
968

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

1 001 499,00

1 001 499,00-

200 000,00
971
972
973
974
975
976
978
979
981
982
983
984
985
986
999

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
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1 001 499,00
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A.5.

XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

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

Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

BĚŽNÉ

MINULÉ

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

22.04.2013 9h32m 1s
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A.6.

XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

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

k rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které nebyly zachyceny v účet. uzávěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky /závazky , odvody, atd.

A.7.

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

účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci /živelné pohromy, soudní spory, atd. /

A.8.

Informace podle § 66 odst. 6

účetní jednotka ke dni uzávěrky nemá žádné vklady do katastru nemovitostí

A.9.

Informace podle § 66 odst. 8

netýká se dobrovolného svazku

22.04.2013 9h32m 1s
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XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

B.
Číslo

Syntetický

položky

Název položky

účet

B.1.

Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva

364

B.2.

Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků

364

B.3.

Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem

364

B.4.

Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem

364

22.04.2013 9h32m 1s

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

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ
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C.

XCRGUPXA / PXA (05042012 / 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.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C.2.

Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

22.04.2013 9h32m 1s

BĚŽNÉ

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

MINULÉ

63 592,00
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D.1.

XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Informace o individuálním referenčním množství mléka
účetní jednotka nemá záznam

D.2.

Informace o individuální produkční kvótě
účetní jednotka nemá záznam

D.3.

Informace o individuálním limitu prémiových práv
účetní jednotka nemá záznam

D.4.

Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
účetní jednotka nemá záznam

D.5.

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty

D.6.

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
účetní jednotka nemá záznam

D.7.

Výše ocenění lesních porostů

D.8.

Ocenění lesních porostů jiným způsobem
účetní jednotka nemá záznam

22.04.2013 9h32m 1s
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E.1.

XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplňující informace

Částka

účetní jednotka nemá záznam na účtu 374 ani 451

22.04.2013 9h32m 1s
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E.2.

XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce

Doplňující informace

Částka

výkaz ZZ - rozdíl mezi minulým a běžným obdobím není vyšší než určená významná hodnota

22.04.2013 9h32m 1s
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E.3.

XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

Doplňující informace

Částka

účetní jednotka není povinna sestavit tento výkaz

22.04.2013 9h32m 1s
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E.4.

XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce

Doplňující informace

Částka

účetní jednotka není povinna sestavit tento výkaz

22.04.2013 9h32m 1s
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F.

XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

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

Číslo

Název

G.I.

Počáteční stav fondu k 1.1.

G.II.
1.
2.
3.
4.

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

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

G.III.

Čerpání fondu

G.IV.

Konečný stav fondu

22.04.2013 9h32m 1s
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G.

XCRGUPXA / PXA (05042012 / 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

322 608,00

25 834,00

296 774,00

303 234,00

322 608,00

25 834,00

296 774,00

303 234,00

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

22.04.2013 9h32m 1s

BRUTTO

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

MINULÉ
KOREKCE

NETTO
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XCRGUPXA / PXA (05042012 / 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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