Licence: DYYJ

XCRGUPXA / PXA (01012019 / 01012019)

PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

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

A.1.

12 / 2019
00281824
Obec Hrušovany u Brna

Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena.

A.2.

Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka se řídí platnými právními přespisy aktualizovanými pro daný rok.
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A.3.

XCRGUPXA / PXA (01012019 / 01012019)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které ÚJ používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění platných předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění platných předpisů, ČÚS č. 701 - 710, metodiky
JMK, směrnic obce. ----Dl. nehmotný majetek (DNM) - za dlouhodobý nehmotný majetek je považován ten, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a jeho ocenění je vyšší než Kč 60.000,-. DNM
je oceňován v souladu s §25 zákona o účetnictví a § 55 vyhlášky. Pokud je ocenění DNM nebo jeho technického zhodnocení nižší než 60 tis.Kč pak je tento majetek pořízen z neinvestičních výdajů
a zaúčtován do nákladů hlavní činnosti. -------Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a jeho ocenenění je vyšší než Kč 40.000,-. Veškerý
pořizovaný majetek je oceněn pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení a náklady s jeho pořízením související. DHM je oceňován v souladu s §25 zákona o účetnictví a § 55 vyhlášky.
Pokud je ocenění DHM nebo jeho technického zhodnocení nižší než 40 tis.Kč, pak je tento majetek zaúčtován do nákladů hlavní činnosti - účet 549 Ostatní náklady z činnosti. Při ocenění
hmotného majetku nabytého darem, u něhož nelze doložit pořizovací cenu, se použije reprodukční pořizovací cena. Reprod.pořizovací cena se stanovuje dle oceňovacích vyhlášek, v případě
pozemků a dle znaleckého posudku či odborného odhadu v případě ostatního hmotného majetku. ----- Drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, který nesplňuje zákonem stanovenou
hranici pro účtování na dlouhodobém nehmotném a hmotném majetku vede ÚJ na podrozvahové evidenci, v souladu se směrnicí obce. DDNM - programy jsou dle směrnice obce evidovány od Kč 0
do Kč 7000,- vč. na účtě 018.---- . Dlouhodobý majetek je odepisován rozvnoměrným způsobem, a to měsíčně (od 1.1.2015)---- Odpisy jednotlivého majetku vycházejí ze schváleného odpisového
plánu dle ČÚS 708, vyjímku tvoří majetek oceněný reálnou hodnotou-neodepisuje se . --- Drobný dlouhod.majetek se při zařazení do užívání odepisuje ihned zcela. ---- Způsoby oceňování zásob nakupované zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách, za které byly skutečně pořízeny. ÚJ účtuje o zásobách způsobem A i B - konkrétní aplikace je popsána ve směrnici.----- Opravné
položky k neuhrazeným pohledávkám obec účtuje od roku 2016 až k 31.12. daného účetního období na základě inventarizace pohledávek. Opravné položky k dlohodobému majetku a k zásobám
se tvoří v případě zjištění, že hodnota tohoto majetku je významně nižší, než jeho ocenění v účetnictví a toto snížení hodnoty majetku není trvalého charakteru. Vytváření se v okamžiku zjištění této
skutečnosti, nejpozději však k rozvahovému dni. ----- Obec účtuje pomocný analytický přehled--- ÚJ nevlastní majetkové podíly a jiné dlouhodobé finanční investice.----- Přepočet údajů v cizích
měnách na českou měnu není stanoven, vychází se dle konkrétního denního kurzu ČNB.----- ÚJ z důvodu zpřesnění vypovídací schopnosti účetní závěrky časově rozlišuje příspěvky od obcí
(DSO) a obcím (DSO), SFV, příspěvek IDS převyšující částku kč 50 000,-. Dále ÚJ časové rozlišení v průběhu roku použije v případě nutnosti zařadit DM do evidence majetku a odepisovat, a to z
důvodu časového nesouladu mezi doručením faktury dodavatelem a povinností zařadit do majetkové evidence obce. ----- Peněnžní fond - sociální fond - je účtován výsledkově (účty548 a 648).
Tvorba fondu byla odsouhlasena zastupitelstvem obce na 3% skutečně vyplacených hrubých mezd. Příděl do fondu je součástí rozpočtu obce a jeho částka je stanovena dle hrubých mezd
rozpočtovaných a po ukončení roku následně zúčtován dle skutečnosti.----- Významnost k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na Kč 50 000,-, s výjimkami - časově rozlišení vždy energie a to ve výši záloh. Prostřednictvím dohadného účtu pasivního je zaúčtován odhad daně z příjmu právnických osob za obec k 31.12. daného roku a k termínu podání daně z příjmů PO dle
zpracovaného daňového přiznání daňovým poradcem zpřesněn a zaúčtován na účet daně z příjmů. Pro DzP PO za rok 2018 - zúčtováno dokl. 980039 31.3.2019. V průběhu roku se dohadné účty
použijí dle potřeby, převážně při zařazování DM do evidence, v případě, že předání majetku předchází fakturaci. ---- Obec je plátcem DPH od 1.11.2009. ---Obec neúčtuje o hospodářské činnosti,
ani o sdružených prostředcích.----- ÚJ eviduje ve svém účetnictví cizí finanční prostředky - jedná se o finance opatrovanců. Dále ÚJ eviduje nalezené peníze ve výši Kč 100,- (předáno PČR) - účet
261.699. Na ZBÚ ÚJ eviduje tzv mylnou platbu, kterou dle sdělení ČSOB, není možné identifikovat plátce (bylo vloženo v hotovosti na pobočce ČSOB). Dle vyjádření ČSOB nelze dohledat osobu,
ktzerá finance vložila. ----- Od 1.1.2017 ÚJ účtuje o oddělené rozpočtové v pokladně. --- Kniha "O obci Hrušovany u Brna" - účtuje ÚJ způsobem B a vzhledem k tomu, že při pořízení knihy bylo
uplatněno 100% DPH na vstupu, darované knihy jsou měsíčně dodaňovány a DPH je čtvrtletně odváděno FÚ.--- - Smlouva o připojení k DS TI Stávání - E.ON 12252792 - dle Energet.zákona 2000
Sb.,není předmětem DPH a ÚJ účtuje jako pohledávku vůči stavebníkům (231 2212/5909//377). ---ONE ENERGY+ONE MOBILE - dodavatel energií v období cca 3/2017 - 1/2018 byly řádně
hrazeny zálohy, ale nebylo provedeno vyúčtování, i přes urgence odeslané prostřednictvím DS.Dne 22.3.2018 oznámil Operátor trhu s energiemi ČR, že společnost pozbyla možnost dodávat
energie svým zákazníkům. Dne 24.7.2018 bylo u Kraj.soudu v Ostravě zahájeno insolvenční řízení. Obec se i přes nevyúčtované zálohy připojila k insolvenčnímu řízení s pohledávkou na
přeplatcích ve výši Kč 207.520,39 - výpočet spotřeby energií byl proveden dle vzorce zaslaného společností E-CENTERE. K 31.12 bylo vytvořeno časové rozlišení-odhad spotřeby (389/314) a na
účtě 314 zůstávají pouze přeplatky. Účetní operací 311/314 byly přeplatky převedeny na pohledávky a byly k min tvořeny opravné položky 556/194. Dne 26.4. a 17.6.2019 bylo doručeno
insolvenčním správcem vyúčtování energií u všech odběrných míst - bylo provedeno storno předchozího účtování, kromě dohadných položek, celková pohledávka z přeplatků za fy One činí Kč
369.998,-. ---- Dotace na výstavbu sociálních bytů z MMR ČR, stavba byla dokončena a zařazena do majektu obce r.2018. K datu zařazení do majetku bylo účtováno o časovém rozlišení dotace
388/403 v celkové výši Kč 2.033.984,79, dotace byla poskytnuta dle rozhodnutí v režimu "ex-ante" a přeposlána na účet obce 28.3.2019. ---Investiční dotace na přístavbu základní školy v HuB
poskytlo MŠMT ČR, dle vydaného rozhodnutí měla být dotace také v režimu "ex-ante", dne 12.11.2018 však byla dotace převedena na účet ČNB v celkové částce Kč 21.796.838,-. Realizace
projektu byla stanovena na 31.8.2019, byla včas dokončena a majetek byl k datu kolaudace tj. 14.8.2019 zařazen do majetku. Dotace byla k 31.12. 2019 vyčerpána zcela. Datum závěrečného
vyhodnocení dotace je stanoveno dle rozhodnutí na 29.2.2020. Investiční dotace bude do data oznámení o ukončení závěrečného vyhodnocení ponechána na dohadné položce 388/403. Majetek
vzniklý investiční akcí - přístavba základní školy je v majetkové evidenci obce. Dle vyjádření MŠMT ČR je majetek neinvestiční (vybavení přístavby) součástí způsobilých uznatelných nákladů
projektu a nelze jej po dobu udržitelnosti projektu - 10 let, převést do majetkové evidence příspěkové organizace ZŠ. ------- V průběhu roku obec obdržela finanční dary na zbudování dětského
hřiště v lokalitě "Pod Střediskem"v celkové výši Kč 369.000,-(Kč 300.000,- od fy Timet sro Brno a Kč 69.000,- od fy Buildsteel sro Hustopeče). Na doporučení pracovníků kontrolního odd. JmK bylo
účtováno přímo na účet 403-Transfery na pořízení DM. Z tohoto důvodu se nerovná evidence účtu 403 v modulu EMA a evidence v účetnictví. Po vybudování dětského hřiště a zařazení do EMA se
bude evidence účtu 403 v obou modulech rovnat. ----- Dne 3. 9. 2019 byla podepsána smlouva o úvěru s Českou spořitelnou a.s. Praha č. 0495286169/LCD na výstavbu "Sokec - společensko
kulturní centrum" na výši Kč 60 mil. V roce 2019 úvěr čerpán nebyl, na financování investiční akce byly použity vlastní prostředky. S čerpáním úvěru bude započato v půrběhu r. 2020.------Účetnictví je zpracováváno v programu Gordic.
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A.4.

XCRGUPXA / PXA (01012019 / 01012019)

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

17 308 938,54

16 656 935,29

3 124 171,71

2 640 670,28

14 184 766,83

14 016 265,01

644 516,20

994 355,20

17 193,40
6 000,00
621 322,80

17 193,40
24 800,00
952 361,80

911
912
913
914
915
916
921
922
923
924
925
926
931
932
933
934
939
941
942
943
944
945
947
948

2 033 984,79
951
952
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A.4.

XCRGUPXA / PXA (01012019 / 01012019)

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

12.02.2020 9h35m34s

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

2 033 984,79

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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4 451 854,66
58 500,00

4 391 854,66

181 300,00

179 800,00

4 212 054,66

4 212 054,66

20 000,00

30 000,00

20 000,00

30 000,00

13 521 600,08

15 323 420,62
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A.5.

XCRGUPXA / PXA (01012019 / 01012019)

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

Jedná se o informace o zápisu do veřejného rejstříku - obce se netýká.

A.6.

Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a měly by vliv na finanční situaci účetní jednotky.

12.02.2020 9h35m34s
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B.1.

XCRGUPXA / PXA (01012019 / 01012019)

Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala.

B.2.

Informace podle § 66 odst. 8

Informace bodu A.9 se nevztahují k právní formě účetní jednotky.

B.3.

Informace podle § 68 odst. 3

0.00

12.02.2020 9h35m34s

U účetní jednotky daná situace nenastala.
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C.

XCRGUPXA / PXA (01012019 / 01012019)

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

12.02.2020 9h35m34s

BĚŽNÉ

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

MINULÉ

19 860 908,62
888 596,95

5 088 914,17
759 794,63
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D.1.

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

0.00

D.2.

XCRGUPXA / PXA (01012019 / 01012019)

Kulturní památka - smírčí kříž č.10 - lokalita Podsedky (IČ 2235 EMA) - oceněný Kč 1,- dle § 25 odst.1 písm.k) zákona č. 563/1991 Sb.,o účetnictví a dále 1 kulturní předmět
(účet 032) tj. Historické požární vozidlo Škloda 125 ič 2857.00

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

12.02.2020 9h35m34s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
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E.1.

XCRGUPXA / PXA (01012019 / 01012019)

Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce

12.02.2020 9h35m34s

Doplňující informace

Částka

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
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E.2.

XCRGUPXA / PXA (01012019 / 01012019)

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce

12.02.2020 9h35m34s

Doplňující informace

Částka

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
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E.3.

XCRGUPXA / PXA (01012019 / 01012019)

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

12.02.2020 9h35m34s

Doplňující informace

Částka

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
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E.4.

XCRGUPXA / PXA (01012019 / 01012019)

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce

12.02.2020 9h35m34s

Doplňující informace

Částka

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
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F.

XCRGUPXA / PXA (01012019 / 01012019)

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.

12.02.2020 9h35m34s

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

59 910,39
255 939,00

255 939,00
213 907,94
101 941,45
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G.

XCRGUPXA / PXA (01012019 / 01012019)

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

296 747 179,71
30 904 948,61
161 105 791,74
497 571,58
92 164 064,81
874 246,83
11 200 556,14

MINULÉ
KOREKCE

56 101 033,00
8 660 602,00
26 910 923,00
167 815,00
18 770 229,00
194 005,00
1 397 459,00

NETTO

240 646 146,71
22 244 346,61
134 194 868,74
329 756,58
73 393 835,81
680 241,83
9 803 097,14

208 927 844,04
19 794 811,13
105 734 888,32
337 232,58
73 743 166,63
634 900,96
8 682 844,42

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

12.02.2020 9h35m34s

BRUTTO

MINULÉ
KOREKCE

NETTO

21 734 377,54

21 734 377,54

21 683 752,72

207 462,00
10 177 040,11
10 013 336,84
1 336 538,59

207 462,00
10 177 040,11
10 013 336,84
1 336 538,59

207 462,00
10 174 581,29
9 983 268,84
1 318 440,59
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XCRGUPXA / PXA (01012019 / 01012019)

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 *

12.02.2020 9h35m34s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 15 / 15

