Licence: D1QM

XCRGUPXA / PXA (01012018 / 06022018)

PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

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

A.1.

12 / 2018
00576883
Obec Horní Tošanovice

Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

A.2.

Informace podle § 7 odst. 4 zákona

od roku 2011došlo k zásadní změně v oblasti účtování transferů, za transfery se považují veškeré dotace, granty, příspěvky i finanční dary * poskytnuté transfery se účtují do nákladů (572), přijaté
transfery se účtují do výnosů (672), investiční přijaté transfery se účtují na účet 403 *účet 346 - pohledávky za ústředními rozpočty/ministerstva, státní fondy/*účet 348 - pohledávky za územními
rozpočty/kraje, obce DSO/ * účet 347 - závazky k ústředním rozpočtům /ministerstva, státní fondy/*účet 349 - závazky k územním rozpočtům/kraje, obce , DSO*jak účty 348 a 349, tak i účty záloh z
transferů 373 a 374 se použijí i pro dlouhodobé pohledávky a závazky*průtokové transfery nejsou pro účetní jednotku výnosy a náklady, nezobrazí se v VH*přijaté transfery k vypořádání v běžném
období poskytnuté následně se účtují na podrozvahové účty MD 942/D 999 0942 * přijaté víceleté transfery k vypořádání v následujícím období poskytnuté následně se účtují na podrozvahové účty
MD 943/D 999 0943 * přijaté transfery k vypořádání v běžném období poskytnuté zálohově se účtují na podrozvahové účty MD 942/D 999 0942 * přijaté víceleté transfery k vypořádání v
následujícím období poskytnuté zálohově se účtují na podrozvahové účty MD 943/D 999 0943 * poskytnuté transfery k vypořádání v běžném období poskytnuté zálohově se účtují na podrozvahové
účty MD 999 0973/D 973 * poskytnuté víceleté transfery k vypořádání v následujícím období poskytnuté zálohově se účtují na podrozvahové účty MD 999 974/D 974 *poskytnuté transfery k
vypořádání v běžném období poskytnuté následně se účtují na podrozvahové účty MD 999 973/D 973 * poskytnuté víceleté transfery k vypořádání v následujícím období poskytnuté následně se
účtují na podrozvahové účty MD 999 974/D 974

A.3.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona

1.Oceňování a vykazování: DDHM - v pořizovací ceně od 1 do 40tis.Kč, DDNM - v pořizovací ceně od 7 do 60 tis.Kč.Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích
nákladech.2.změny způsobu oceňování nenastaly.3.odpisový plán: účetní jednotka provádí účetní odpisy.4.Přepočet údajů v cizích měnách není stanoven,protože nebyly realizovány platby v cizí
měně..5.Peněžní fondy nejsou zřízeny, účetní jednotka o nich neúčtuje
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A.4.

XCRGUPXA / PXA (01012018 / 06022018)

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

Číslo

Podrozvahový

položky

Název položky

P.I.

Majetek a závazky účetní jednotky
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
Vyřazené pohledávky
Vyřazené závazky
Ostatní majetek
Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů
Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů
Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů
Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů
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
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 ze sdílených daní
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní
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
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů
Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů

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

901
902
905
906
909

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

227 600,34

227 600,34

227 600,34

227 600,34

70 000,00
911
912
913
914
915
916
921
922
923
924
925
926

70 000,00
177 378,04

177 378,04

175 378,04

175 378,04

2 000,00

2 000,00

931
932
933
934
939
941
942
943
944
945
947
948
951
952
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A.4.

XCRGUPXA / PXA (01012018 / 06022018)

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

Číslo

Podrozvahový

položky

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

Název položky

účet

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů
Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů
Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
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
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
Další podmíněné závazky
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 přijatého kolaterálu
Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu
Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní
Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní
Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty
Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

953
954
955
956
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ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

961
962
963
964
965
966
967
968
971
972
973
974
975
976
978
979
981
982
983
984
985
986
991
992
993
994
999
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A.5.

Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.6.

Informace podle § 19 odst. 6 zákona
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B.1.

XCRGUPXA / PXA (01012018 / 06022018)

Informace podle § 66 odst. 6

ÚJ k rozvahovému dni neeviduje podmíněné nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí

B.2.

Informace podle § 66 odst. 8

informace se nevztahuje k právní formě ÚJ

B.3.

Informace podle § 68 odst. 3

0.00

13.05.2019 15h 0m28s

ÚJ neprovedla k rozvahovému dni vzájemné zúčtování závazků a pohledávek
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C.

XCRGUPXA / PXA (01012018 / 06022018)

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

13.05.2019 15h 0m28s

BĚŽNÉ
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MINULÉ

400 000,00
319 136,19

288 000,00
316 423,20
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D.1.

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

0.00

D.2.

XCRGUPXA / PXA (01012018 / 06022018)

0

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

0.00

D.3.

Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

0.00

D.4.

Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.5.

Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.6.

Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.7.

Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

0.00
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E.1.

XCRGUPXA / PXA (01012018 / 06022018)

Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplňující informace

0

účetní jednotka používá účet 377 k účtování o ostatních krátkodobých pohledávkách * účetní jednotka používá účet 374 k účtování o přijatých
zálohách na transfery *účetní jednotka používá účet 378 k účtování o ostatních krátkodobých závazcích * účetní jednotkpa eviduje na účtu 401
jmění účetní jednotky

13.05.2019 15h 0m28s

Částka
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E.2.

XCRGUPXA / PXA (01012018 / 06022018)

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce

Doplňující informace

0

na účet 572 účetní jednotka účtuje poskytnuté neinvestiční příspěvky, MMFM - příspěvek neinvestiční v rámci veřejnosprávní smlouvy, členský
příspěvek SPOV * na účet 672 účtovala účetní jednotka předpis neinvestičního transfěru ze SR v rámci souhrného dotačního vztahu
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Částka
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E.3.

XCRGUPXA / PXA (01012018 / 06022018)

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

Doplňující informace

0

0
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E.4.

XCRGUPXA / PXA (01012018 / 06022018)

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce

Doplňující informace

0

0
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Částka
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F.

XCRGUPXA / PXA (01012018 / 06022018)

Doplňující informace k fondům účetní jednotky
Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
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.

13.05.2019 15h 0m28s
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G.

XCRGUPXA / PXA (01012018 / 06022018)

Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy
ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo

BĚŽNÉ

položky

Název položky

BRUTTO

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.

Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

MINULÉ
KOREKCE

NETTO

53 805 671,11
477 297,93
20 624 069,36

14 782 032,10
7 964,00
5 639 448,25

39 023 639,01
469 333,93
14 984 621,11

35 363 969,65
473 677,93
11 981 806,11

17 340 861,76
11 170 997,50
4 192 444,56

4 241 660,85
4 294 034,00
598 925,00

13 099 200,91
6 876 963,50
3 593 519,56

12 174 746,55
7 050 447,50
3 683 291,56

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

13.05.2019 15h 0m28s

BRUTTO

MINULÉ
KOREKCE

NETTO

2 947 336,07

2 947 336,07

2 947 336,07

3 150,00
198 234,66
2 232 676,41
513 275,00

3 150,00
198 234,66
2 232 676,41
513 275,00

3 150,00
198 234,66
2 232 676,41
513 275,00
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XCRGUPXA / PXA (01012018 / 06022018)

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

BĚŽNÉ

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

MINULÉ

* Konec sestavy *
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