
                                                   Příloha ú četní záv ěrky

                                                   sestavená k 31.12.2013
                                          (v K č, s p řesností na dv ě desetinná místa)
                                           okamžik sestavení: 07.02.2014 07:08:59
Název ú četní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provo zování skládky Černošín
Sídlo: Nám ěstí 1. máje 62
       349 58 Černošín
Právní forma: územní samosprávný celek
Předmět činnosti: pln ění zákonných povinností obcí v oblasti nakládání s odpady,ochran ě životního prost ředí a
                  dalších souvisejících oblastí
I Č: 48325252
=================================================== =================================================== =======================
A.4.  Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu ú čt ů v knize podrozvahových ú čt ů
=================================================== =================================================== =======================
       |                                                                          |Podroz|           Ú ČETNÍ OBDOBÍ
 Číslo |             Název položky                                                |vahový|-------------- ---------------------
položky|                                                                          | ú čet |     B ĚŽNÉ       |     MINULÉ
=================================================== =================================================== =======================
P.I.   Majetek ú četní jednotky
=================================================== =================================================== =======================
    1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                        901
    2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                               902
    3. Ostatní majetek                                                                903
=================================================== =================================================== =======================
P.II.  Vy řazené pohledávky a závazky
=================================================== =================================================== =======================
    1. Vy řazené pohledávky                                                            911
    2. Vy řazené závazky                                                               912
=================================================== =================================================== =======================
P.III. Podmín ěné pohledávky z d ůvodu užívání majetku jinou osobou                             44 612 000,20
=================================================== =================================================== =======================
    1. Krátkodobé podmín ěné pohl. z d ůvodu úplatného užívání majetku jinou osobou     921
    2. Dlouhodobé podmín ěné pohl. z d ůvodu úplatného užívání majetku jinou osobou     922      42 530 122,60
    3. Krátkodobé podm.pohl.z d ůvodu užívání maj.jinou os.na základ ě smlouvy o p ůj čce 923
    4. Dlouhodobé podm.pohl.z d ůvodu užívání maj.jinou os.na základ ě smlouvy o p ůj čce 924      2 081 877,60
    5. Krátkodobé podmín ěné pohl. z d ůvodu užívání maj. jinou osobou z jiných d ůvodu  925
    6. Dlouhodobé podmín ěné pohl. z d ůvodu užívání maj. jinou osobou z jiných d ůvodu  926
=================================================== =================================================== =======================
P.IV.  Další podmín ěné pohledávky a ostatní podmín ěná aktiva                                     592 3 38,00        592 338,00
=================================================== =================================================== =======================
    1. Krátkodobé podmín ěné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majet ku        931
    2. Dlouhodobé podmín ěné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majet ku        932
    3. Krátkodobé podmín ěné pohledávky z jiných smluv                                 933
    4. Dlouhodobé podmín ěné pohledávky z jiných smluv                                 934
    5. Krátkodobé podmín ěné pohledávky z nástroj ů spolufinancovaných ze zahrani čí     939
    6. Dlouhodobé podmín ěné pohledávky z nástroj ů spolufinancovaných ze zahrani čí     941
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=================================================== =================================================== =======================
    7. Krátkodobé podmín ěné pohledávky ze vztahu k jiným zdroj ům                      942
    8. Dlouhodobé podmín ěné pohledávky ze vztahu k jiným zdroj ům                      943        442 338,00        442 338,00
    9. Krátkodobé podmín ěné úhrady pohledávek z p řijatých zajišt ění                   944
   10. Dlouhodobé podmín ěné úhrady pohledávek z p řijatých zajišt ění                   945
   11. Krátkodobé podmín ěné pohl. ze soudních spor ů, správ. řízení a jiných řízení    947
   12. Dlouhodobé podmín ěné pohl. ze soudních spor ů, správ. řízení a jiných řízení    948
   13. Ostatní krátkodobá podmín ěná aktiva                                            949
   14. Ostatní dlouhodobá podmín ěná aktiva                                            951        150 000,00        150 000,00
=================================================== =================================================== =======================
P.V.   Podmín ěné závazky z d ůvodu užívání cizího majetku                                          98 100,00         98 100,00
=================================================== =================================================== =======================
    1. Krátkodobé podmín ěné závazky z leasingových smluv                              961
    2. Dlouhodobé podmín ěné závazky z leasingových smluv                              962
    3. Krátk. podm. záv. z d ůvodu úplatného užívání ciz. maj.na základ ě jiného d ůvodu 963
    4. Dlouh. podm. záv. z d ůvodu úplatného užívání ciz. maj.na základ ě jiného d ůvodu 964         98 100,00         98 100,00
    5. Krátk. podm. záv. z d ůvodu užívání ciz. maj. na základ ě smlouvy o výp ůj čce     965
    6. Dlouh. podm. záv. z d ůvodu užívání ciz. maj. na základ ě smlouvy o výp ůj čce     966
    7. Krátk. podm. záv. z d ůvodu užívání ciz. maj. nebo jeho p řevzetí z jin. d ůvod ů  967
    8. Dlouh. podm. záv. z d ůvodu užívání ciz. maj. nebo jeho p řevzetí z jin. d ůvod ů  968
=================================================== =================================================== =======================
P.VI.  Další podmín ěné závazky a ostatní podmín ěná pasiva                                     33 21 7 770,00     33 217 770,00
=================================================== =================================================== =======================
    1. Krátkodobé podmín ěné závazky ze smluv o po řízení dlouhodobého majetku          971
    2. Dlouhodobé podmín ěné závazky ze smluv o po řízení dlouhodobého majetku          972
    3. Krátkodobé podmín ěné závazky z jiných smluv                                    973
    4. Dlouhodobé podmín ěné závazky z jiných smluv                                    974     33 217 770,00     33 217 770,00
    5. Krátkodobé podmín ěné závazky z nástroj ů spolufinancovaných ze zahrani čí        975
    6. Dlouhodobé podmín ěné závazky z nástroj ů spolufinancovaných ze zahrani čí        976
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I Č: 48325252
=================================================== =================================================== =======================
A.4.  Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu ú čt ů v knize podrozvahových ú čt ů
=================================================== =================================================== =======================
       |                                                                          |Podroz|           Ú ČETNÍ OBDOBÍ
 Číslo |             Název položky                                                |vahový|-------------- ---------------------
položky|                                                                          | ú čet |     B ĚŽNÉ       |     MINULÉ
=================================================== =================================================== =======================
    7. Krátk. podm. záv. vypl. z práv. p ředp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud. 978
    8. Dlouh. podm. záv. vypl. z práv. p ředp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud. 979
    9. Krátkodobé podmín ěné závazky z poskytnutých zajišt ění                          981
   10. Dlouhodobé podmín ěné závazky z poskytnutých zajišt ění                          982
   11. Krátk. podm. záv. ze soudních spor ů, správních řízení a jiných řízení          983
   12. Dlouh. podm. záv. ze soudních spor ů, správních řízení a jiných řízení          984
   13. Ostatní krátkodobá podmín ěná pasiva                                            985
   14. Ostatní dlouhodobá podmín ěná pasiva                                            986
=================================================== =================================================== =======================
P.VII. Vyrovnávací ú čty                                                                       11 888 468,20    -32 723 532, 00
=================================================== =================================================== =======================
    1. Vyrovnávací ú čet k podrozvahovým ú čt ům                                         999     1 1 888 468,20    -32 723 532,00
=================================================== =================================================== =======================
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=================================================== =================================================== =======================
A.5.  Informace podle §18 odst.1 písm. c) zákona
=================================================== =================================================== =======================
       |                                                                                 |           Ú ČETNÍ OBDOBÍ
Číslo  |                            Název položky                                        |------------- ----------------------
položky|                                                                                 |     B ĚŽNÉ       |     MINULÉ
=================================================== =================================================== =======================
 1. Splatné závazky pojistného na soc.zab.a p řísp ěvku na státní politiku zam ěstnanosti
 2. Splatné závazky ve řejného zdravotního pojišt ění                                                8  252,00          8 151,00
 3. Evidované da ňové nedoplatky u místn ě p říslušných  finan čních orgán ů                                             48 281 ,73
=================================================== =================================================== =======================
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I Č: 48325252
=================================================== =================================================== =======================
       |                                                                      |          |           Ú ČETNÍ OBDOBÍ
Číslo  |                            Název položky                             |Syntetický|------------- ----------------------
položky|                                                                      |   ú čet   |     B ĚŽNÉ       |     MINULÉ
=================================================== =================================================== =======================
B.1.   Poskytnutí úv ěru zajišt ěné zajiš ťovacím p řevodem aktiva                        364
B.2.   P ůj čky cenných papír ů zajišt ěné p řevodem pen ěžních prost ředk ů                  364
B.3.   Prodej aktiva se sou časn ě sjednaným zp ětným nákupem                            364
B.4.   Nákup aktiva se sou časn ě sjednaným zp ětným prodejem                            364
=================================================== =================================================== =======================
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=================================================== =================================================== =======================
C.    Dopl ňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jm ění ú četní jednotky" a "C.I.3. Transfery na po řízení dlouhod.majetku"
=================================================== =================================================== =======================
       |                                                                                 |           Ú ČETNÍ OBDOBÍ
Číslo  |                            Název položky                                        |------------- ----------------------
položky|                                                                                 |     B ĚŽNÉ       |     MINULÉ
=================================================== =================================================== =======================
C.1.   Zvýšení stavu transfer ů na po řízení dlouhodobého majetku za b ěžné ú četní období
C.2.   Snížení stavu transfer ů na po řízení dlouhod.majetku ve v ěcné a časové souvislosti
=================================================== =================================================== =======================
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I Č: 48325252

                                                        Ostatní fondy

=================================================== =================================================== =======================
F. Dopl ňující informace k fond ům účetní jednotky
=================================================== =================================================== =======================
                                       Položka                                           |                   |
--------------------------------------------------- --------------------------------------|B ĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ|
Číslo  Název                                                                             |                   |
=================================================== =================================================== ========
G.I.   Po čáte ční stav fondu k 1.1.
=================================================== =================================================== ========
G.II.  Tvorba fondu
=================================================== =================================================== ========
    1. P řebytky hospoda ření z minulých let
    2. P říjmy b ěžného roku, které nejsou ur čeny k využití v b ěžném roce
    3. P řevody prost ředk ů z rozpo čtu b ěhem roku do ú čelových pen ěžních  fond ů

    4. Ostatní tvorba fondu
=================================================== =================================================== ========
G.III. Čerpání fondu
=================================================== =================================================== ========
G.IV.  Kone čný stav fondu
=================================================== =================================================== ========
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I Č: 48325252

                                                           Stavby

=================================================== =================================================== =======================
                                                     |        1        |        2        |        3        |        4
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------
       |                                             |                             Ú ČETNÍ OBDOBÍ
       |                                             |------------------------------------------------ -----------------------
Číslo  |             Název položky                   |                        B ĚŽNÉ                        |
položky|                                             |------------------------------------------------ -----|      MINULÉ
       |                                             |      BRUTTO     |     KOREKCE     |      NETTO      |
=================================================== =================================================== =======================
G.     Stavby                                             35 483 928,20      4 974 904,00     30 509 0 24,20     31 220 292,20
=================================================== =================================================== =======================
G.1.   Bytové domy a bytové jednotky
G.2.   Budovy pro služby obyvatelstvu                     35 364 645,20      4 951 048,00     30 413 5 97,20     31 120 889,20
G.3.   Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
G.4.   Komunikace a ve řejné osv ětlení
G.5.   Jiné inženýrské sít ě

G.6.   Ostatní stavby                                        119 283,00         23 856,00         95 4 27,00         99 403,00
=================================================== =================================================== =======================
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                                                           Pozemky

=================================================== =================================================== =======================
                                                     |        1        |        2        |        3        |        4
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------
       |                                             |                             Ú ČETNÍ OBDOBÍ
       |                                             |------------------------------------------------ -----------------------
Číslo  |             Název položky                   |                        B ĚŽNÉ                        |
položky|                                             |------------------------------------------------ -----|      MINULÉ
       |                                             |      BRUTTO     |     KOREKCE     |      NETTO      |
=================================================== =================================================== =======================
H.     Pozemky                                             5 680 196,00                        5 680 1 96,00      5 680 196,00
=================================================== =================================================== =======================
H.1.   Stavební pozemky                                       22 107,00                           22 1 07,00         22 107,00
H.2.   Lesní pozemky
H.3.   Zahrady, pastviny, louky, rybníky                     301 860,00                          301 8 60,00        301 860,00
H.4.   Zastav ěná plocha                                      282 700,00                          282 700,00        2 82 700,00
H.5.   Ostatní pozemky                                     5 073 529,00                        5 073 5 29,00      5 073 529,00
=================================================== =================================================== =======================
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I Č: 48325252
=================================================== =================================================== =======================
I.    Dopl ňující informace k položce "A.II.4. Náklady z p řecen ění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
=================================================== =================================================== =======================
       |                                                                                 |           Ú ČETNÍ OBDOBÍ
Číslo  |                            Název položky                                        |------------- ----------------------
položky|                                                                                 |     B ĚŽNÉ       |     MINULÉ
=================================================== =================================================== =======================
I.     Náklady z p řecen ění reálnou hodnotou
=================================================== =================================================== =======================
I.1.   Náklady z p řecen ění reálnou hodnotou majetku ur čeného k prodeji podle § 64
I.2.   Ostatní náklady z p řecen ění reálnou hodnotou
=================================================== =================================================== =======================
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Předmět činnosti: pln ění zákonných povinností obcí v oblasti nakládání s odpady,ochran ě životního prost ředí a
                  dalších souvisejících oblastí
I Č: 48325252
=================================================== =================================================== =======================
J.    Dopl ňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z p řecen ění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
=================================================== =================================================== =======================
       |                                                                                 |           Ú ČETNÍ OBDOBÍ
Číslo  |                            Název položky                                        |------------- ----------------------
položky|                                                                                 |     B ĚŽNÉ       |     MINULÉ
=================================================== =================================================== =======================
J.     Výnosy z p řecen ění reálnou hodnotou
=================================================== =================================================== =======================
J.1.   Výnosy z p řecen ění reálnou hodnotou majetku ur čeného k prodeji podle § 64
J.2.   Ostatní výnosy z p řecen ění reálnou hodnotou
=================================================== =================================================== =======================
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                                                   Příloha ú četní záv ěrky

                                                   sestavená k 31.12.2013
                                          (v K č, s p řesností na dv ě desetinná místa)
                                           okamžik sestavení: 07.02.2014 07:08:59
Název ú četní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provo zování skládky Černošín
Sídlo: Nám ěstí 1. máje 62
       349 58 Černošín
Právní forma: územní samosprávný celek
Předmět činnosti: pln ění zákonných povinností obcí v oblasti nakládání s odpady,ochran ě životního prost ředí a
                  dalších souvisejících oblastí
I Č: 48325252
=================================================== =================================================== =======================
K.    Dopl ňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy
=================================================== =================================================== =======================
       |                                                                                 |           Ú ČETNÍ OBDOBÍ
Číslo  |                            Název položky                                        |------------- ----------------------
položky|                                                                                 |     B ĚŽNÉ       |     MINULÉ
=================================================== =================================================== =======================
K.     Ocen ění dlouhodobého majetku ur čeného k prodeji
=================================================== =================================================== =======================
K.1.   Ocen ění dlouhodobého nehmotného majetku ur čeného k prodeji podle § 64
K.2.   Ocen ění dlouhodobého hmotného majetku ur čeného k prodeji podle §64
=================================================== =================================================== =======================

                                                                       Podpisový záznam: ............. ............
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