Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2014 07:08:59
Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín
Sídlo: Náměstí 1. máje 62
349 58 Černošín
Právní forma: územní samosprávný celek
Předmět činnosti: plnění zákonných povinností obcí v oblasti nakládání s odpady,ochraně životního prostředí a
dalších souvisejících oblastí
IČ: 48325252
=============================================================================================================================
A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
=============================================================================================================================
|
|Podroz|
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo |
Název položky
|vahový|----------------------------------položky|
| účet |
BĚŽNÉ
|
MINULÉ
=============================================================================================================================
P.I.
Majetek účetní jednotky
=============================================================================================================================
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
901
2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
902
3. Ostatní majetek
903
=============================================================================================================================
P.II. Vyřazené pohledávky a závazky
=============================================================================================================================
1. Vyřazené pohledávky
911
2. Vyřazené závazky
912
=============================================================================================================================
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
44 612 000,20
=============================================================================================================================
1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
921
2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
922
42 530 122,60
3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě smlouvy o půjčce 923
4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě smlouvy o půjčce 924
2 081 877,60
5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodu 925
6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodu 926
=============================================================================================================================
P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva
592 338,00
592 338,00
=============================================================================================================================
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
931
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
932
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
933
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
934
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
939
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
941
=============================================================================================================================
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=============================================================================================================================
A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
=============================================================================================================================
|
|Podroz|
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo |
Název položky
|vahový|----------------------------------položky|
| účet |
BĚŽNÉ
|
MINULÉ
=============================================================================================================================
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
942
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
943
442 338,00
442 338,00
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
944
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
945
11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení
947
12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení
948
13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
949
14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
951
150 000,00
150 000,00
=============================================================================================================================
P.V.
Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
98 100,00
98 100,00
=============================================================================================================================
1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv
961
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv
962
3. Krátk. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj.na základě jiného důvodu 963
4. Dlouh. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj.na základě jiného důvodu 964
98 100,00
98 100,00
5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce
965
6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce
966
7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 967
8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 968
=============================================================================================================================
P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva
33 217 770,00
33 217 770,00
=============================================================================================================================
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
971
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
972
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
973
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
974
33 217 770,00
33 217 770,00
5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
975
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
976
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=============================================================================================================================
A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
=============================================================================================================================
|
|Podroz|
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo |
Název položky
|vahový|----------------------------------položky|
| účet |
BĚŽNÉ
|
MINULÉ
=============================================================================================================================
7. Krátk. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud. 978
8. Dlouh. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud. 979
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění
981
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění
982
11. Krátk. podm. záv. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
983
12. Dlouh. podm. záv. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
984
13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
985
14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
986
=============================================================================================================================
P.VII. Vyrovnávací účty
11 888 468,20
-32 723 532,00
=============================================================================================================================
1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
999
11 888 468,20
-32 723 532,00
=============================================================================================================================
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=============================================================================================================================
A.5. Informace podle §18 odst.1 písm. c) zákona
=============================================================================================================================
|
|
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo |
Název položky
|----------------------------------položky|
|
BĚŽNÉ
|
MINULÉ
=============================================================================================================================
1. Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění
8 252,00
8 151,00
3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů
48 281,73
=============================================================================================================================
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=============================================================================================================================
|
|
|
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo |
Název položky
|Syntetický|----------------------------------položky|
|
účet
|
BĚŽNÉ
|
MINULÉ
=============================================================================================================================
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
=============================================================================================================================
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=============================================================================================================================
C.
Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku"
=============================================================================================================================
|
|
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo |
Název položky
|----------------------------------položky|
|
BĚŽNÉ
|
MINULÉ
=============================================================================================================================
C.1.
Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
C.2.
Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti
=============================================================================================================================
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Ostatní fondy
=============================================================================================================================
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky
=============================================================================================================================
Položka
|
|
-----------------------------------------------------------------------------------------|BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ|
Číslo Název
|
|
==============================================================================================================
G.I.
Počáteční stav fondu k 1.1.
==============================================================================================================
G.II. Tvorba fondu
==============================================================================================================
1. Přebytky hospodaření z minulých let
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů
4. Ostatní tvorba fondu
==============================================================================================================
G.III. Čerpání fondu
==============================================================================================================
G.IV. Konečný stav fondu
==============================================================================================================
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Stavby
=============================================================================================================================
|
1
|
2
|
3
|
4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
ÚČETNÍ OBDOBÍ
|
|----------------------------------------------------------------------Číslo |
Název položky
|
BĚŽNÉ
|
položky|
|-----------------------------------------------------|
MINULÉ
|
|
BRUTTO
|
KOREKCE
|
NETTO
|
=============================================================================================================================
G.
Stavby
35 483 928,20
4 974 904,00
30 509 024,20
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
30 413 597,20
31 120 889,20
G.3.
Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
G.4.
Komunikace a veřejné osvětlení
G.5.
Jiné inženýrské sítě
G.6.
Ostatní stavby
119 283,00
23 856,00
95 427,00
99 403,00
=============================================================================================================================
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Pozemky
=============================================================================================================================
|
1
|
2
|
3
|
4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
ÚČETNÍ OBDOBÍ
|
|----------------------------------------------------------------------Číslo |
Název položky
|
BĚŽNÉ
|
položky|
|-----------------------------------------------------|
MINULÉ
|
|
BRUTTO
|
KOREKCE
|
NETTO
|
=============================================================================================================================
H.
Pozemky
5 680 196,00
5 680 196,00
5 680 196,00
=============================================================================================================================
H.1.
Stavební pozemky
22 107,00
22 107,00
22 107,00
H.2.
Lesní pozemky
H.3.
Zahrady, pastviny, louky, rybníky
301 860,00
301 860,00
301 860,00
H.4.
Zastavěná plocha
282 700,00
282 700,00
282 700,00
H.5.
Ostatní pozemky
5 073 529,00
5 073 529,00
5 073 529,00
=============================================================================================================================
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=============================================================================================================================
I.
Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
=============================================================================================================================
|
|
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo |
Název položky
|----------------------------------položky|
|
BĚŽNÉ
|
MINULÉ
=============================================================================================================================
I.
Náklady z přecenění reálnou hodnotou
=============================================================================================================================
I.1.
Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
I.2.
Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou
=============================================================================================================================
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=============================================================================================================================
J.
Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
=============================================================================================================================
|
|
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo |
Název položky
|----------------------------------položky|
|
BĚŽNÉ
|
MINULÉ
=============================================================================================================================
J.
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
=============================================================================================================================
J.1.
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
J.2.
Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou
=============================================================================================================================
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IČ: 48325252
=============================================================================================================================
K.
Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy
=============================================================================================================================
|
|
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo |
Název položky
|----------------------------------položky|
|
BĚŽNÉ
|
MINULÉ
=============================================================================================================================
K.
Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji
=============================================================================================================================
K.1.
Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64
K.2.
Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle §64
=============================================================================================================================
Podpisový záznam: .........................
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