Licence: DJX1

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
00300845
Obec Velké Hoštice

Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Obec nemá informace o tom, že by byl narušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky.

A.2.

Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Od 1.1.2017 se Obec Velké Hoštice řídí : Zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, ve znění
pozdějších předpisů, zákonem č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (Vyhláškou č. 473/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., Vyhláškou č.
403/2010 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 449/2009 Sb., Vyhláškou č. 370/2015 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 383//2009 Sb., (tzv. technická vyhláška o účetních záznamech v technické formě
vybraných účetních jednotek a jejich předávání do CSÚ a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů, ve znění pozdějších předpisů), Vyhláškou č.323/2002 Sb. a její novelou č.
329/2018 Sb. o rozpočtové skladbě ve znění pozdějších předpisů. Obec se řídí platnými ČÚS č.701- Účty a zásady účtování na účtech, ČÚS č.702 - Otevítání a uzavírání účetních knih, ČÚS č.703 Transfery, ČUS č. 704-Fondy účetní jednotky, ČÚS č.706-Opravné položky a vyřazení pohledávek, ČÚS č. 707- Zásoby, ČÚS č.708 - Odpisy, ČÚS č. 709-Vlastní zdroje a ČÚSč. 710- Dlouhodobý
nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek a Vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku v platném znění. Obec Velké Hoštice se dále řídí Vyhláškou č. 220/2013 Sb. - o požadavcích na
schvalování účetních závěrek některých účetních jednotek. Dle novely zákona o účetnictví č. 239/2012, která nabyla účinnosti dne 1.9.2012, schvaluje účetní závěrku obce a příspěvkových
organizací zřizovaných obcí zastupitelstvo obce. Obec Velké Hoštice se od 1.1.2019 řídí platnou směrnou osnovou pro rok 2019 v úplném a platném znění (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.
upřesnění a doplnění náplně některých účtů a změna názvů některých účtů). Obec Velké Hoštice se řídí zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších
předpisů a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. Obec Velké Hoštice se řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Dále se Obec
Velké Hoštice řídí Vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení rozpočtu. Obec Velké Hoštice se řídí zákonem č. 24/2015 Sb., kterým se mění
zákon č. 250/2000 Sb. (poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ÚSC). Dále se obec řídí vyhláškou č. 373/2015, kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení
účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu). Detailní výčet zákonů a vyhlášek, kterými se Obec Velké Hoštice řídí, je popsán ve "Vnitřní organizační směrnici Obce Velké
Hoštice na rok 2017"

20.01.2020 9h42m51s

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

strana 1 / 15

Licence: DJX1

A.3.

XCRGUPXA / PXA (01012019 / 01012019)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Časové rozlišení: obec časově nerozlišuje nevýznamné částky do 50.000,-- Kč a výnosy z daní. Majetek: obec účtuje o nakoupeném materiálu způsobem B. K drobnému dlouhodobému hmotnému
a nehmotnému majetku jsou vytvářeny oprávky a při pořízení je ihned odepsán do nákladů Od 1.1.2012 se pořízení tohoto majetku účtuje přes účet 558. Do hodnoty majetku pořízeného z úvěru se
započítavají úroky uhrazené do doby uvedení stavby do provozu. Obec neprovozuje hospodářskou činnost. Obec Velké Hoštice nepoužívá metodu kurzových rozdílů. Obec je od 6.1.2016 plátcem
DPH a řídí se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Od 1.1.2017 odvádí Obec Velké Hoštice DPH čtvrtletně. Obec Velké Hoštice se řídí "Vnitřní organizační směrnicí k
DPH Obce Velké Hoštice". Obec netvoří rezervy. Obec ke konci účetního období účtuje na dohadné účty a to zejména o spotřebovaných energiích k 31.12. - dle zaplacených záloh a o dani z příjmů
právnických osob (za obec), o dotacích. Od 1.1.2011 obec používá strvzenkovou a hlavní pokladnu. Hlavní pokladna je vedena s programu POK GORDIC a propojena s účetním programem UCR
GORDIC. Obec vydala "Vnitřní organizační směrnici", která podléhá aktualizaci.Aktualizaci této směrnice schválilo zastupitelstvo obce dne 15.2.2017 s platností od 16.2.2017, důvodem byla
novelizace zákona č. 250/2000 Sb.,provedená zákonem č. 24/2017 Sb. a doplnění o "Směrnici o používání a evidenci úředních obecních razítek u Obce Velké Hoštice.Obec Velké Hoštice od
1.1.2012 účtuje o odpisech měsíčně. Obec vytváří opravné položky k účtům 311 a 315 k 31.12. příslušného roku. Na účtu 377 obec vede pohledávky z věcných břemen, aj.Obec má vytvořenou
"Vnitřní směrnici pro odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku" a "Odpisový plán".Oprávky jsou vedeny analyticky dle povahy majetku a jednotlivé účty jsou popsány ve "Směrné
účtové osnově platné od 1.1.2019 pro Obec Velké Hoštice". Od 1.1.2012 obec přiřazuje k účtu 403 analytiky dle povahy transferu (viz. Směrná účtová osnova). Od 1.6.2012 je vedena pokladna v
cizí měně na účtu 261 0200.Obec v roce 2019 nemá povinnost sestavovat pomocný analytický přehled. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 501/2012 Sb. zřídila obec účet u ČNB, který je v
účetnictví veden na účtu 231 0200 (účet zřízen na příjem dotací). Obec požádala o zasílání výnosů z daní na stávající běžný účet vedený u ČS Opava.Obec Velké Hoštice se řídí "Pravidly pro
přidělování účelových dotací z rozpočtu Obce Velké Hoštice", která schválilo zastupitelstvo obce dne 17.12.2015. Obec Velké Hoštice nemá povinnost zveřejňovat některé smlouvy prostřednictvím
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 3, písm. l (Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv - tzv. zákon o registru smluv).
Seznam platných OZV Obce Velké Hoštice : OZV č. 2/2019 o regulaci hlučných činností, OZV č. 3/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v Obci Velké Hoštice,
OZV č. 4/2019 o nočním klidu, OZV č. 1/2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu včetně systému nakládání se
stavebním odpadem na území Obce Velké Hoštice, OZV č. 5/2019 o místním poplatku ze psů, OZV č. 2/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, OZV č. 6/2019 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, OZV č. 1/2013, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných
her na celém území obce, OZV č. 1/2012 o zrušení místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního
předpisu, OZV č. 1/2016-Veřejná vyhláška-zveřejnění opatření obecné povahy a vydání plánu pro zvládnutí povodňových rizik Povodí Odry. Seznam platných řádů Obce Velké Hoštice : Jednací řád
Obce Velké Hoštice, Organizační řád Obecního úřadu Velké Hoštice, Požární řád Obce Velké Hoštice, Vnitřní kontrolní řád Obce Velké Hoštice, Spisový a skartační řád Obecního úřadu Velké
Hoštice, Nařízení Obce Velké Hoštice č. 1/2013 - Tržní řád, Pracovní řád pro zaměstnance Obce Velké Hoštice.Seznam platných směrnic Obce Velké Hoštice : Směrnice pro použití prostředků
Sociálního fondu Obce Velké Hoštice, Vnitřní organizační směrnice Obce Velké Hoštice, Směrnice Obce Velké Hoštice o poskytování cestovních náhrad, Směrnice Obecního úřadu Velké Hoštice k
přijímání, projednávání a vyřizování stížností, oznámení a podnětů, Směrnice (dodatek), kterou se stanoví podmínky k přidělování ochranných pracovních oděvů, ochranných prostředků a mycích,
čistících a dezinfenčních prostředků a ochranných nápojů pro zaměstnance Obecního úřadu Velké Hoštice, Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, Vnitřní organizační směrnice
k DPH Obce Velké Hoštice, Směrnice o používání a evidenci obecních úředních razítek u Obce Velké Hoštice. S platností od 1.12.2018 došlo u Obce Velké Hoštice ke změně "Směrnice pro použití
prostředků Sociálního fondu Obce Velké Hoštice". Obec Velké Hoštice zajišťuje svým zaměstnancům stravné poskytováním stravenek. Stravenky jsou vedeny jako ceniny na účtu 263 0200 Ceniny-stravenky. Náklady na pořízení stravenek jsou vedeny na účtu 518 0300. Ceniny-poštovní známky jsou vedeny na účtu 261 0100. Dne 22.8.2019 schválilo zastupitelstvo Obce Velké Hoštice
"Program č. 1/2019 o poskytování návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Velké Hoštice pro předfinancování výměn zdrojů tepla v rámci tzv. kotlíkových dotací".
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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
911
912
913
914
915
916

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

42 512 176,00

42 512 176,00

11 524,00

11 524,00

42 500 652,00
2 400 000,00

42 500 652,00
75 000,00

2 400 000,00
75 000,00

921
922
923
924
925
926
931
932
933
934
939
941
942
943
944
945
947
948
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
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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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11 000 000,00

9 720 000,00

11 000 000,00

35 192 176,00

31 437 176,00
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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 (01012019 / 01012019)

Informace podle § 66 odst. 6

Bez komentáře.

B.2.

Informace podle § 66 odst. 8

Bez komentáře.

B.3.

Informace podle § 68 odst. 3

0.00
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Bez komentáře
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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

20.01.2020 9h42m51s

BĚŽNÉ

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

MINULÉ

4 850 000,00
1 056 931,95

988 039,38
974 775,44
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XCRGUPXA / PXA (01012019 / 01012019)

D.1.

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

0.00

Obec neeviduje sbírky předmětů muzejní nebo galerijní povahy.

D.2.

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

20.01.2020 9h42m51s

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

20.01.2020 9h42m51s

Doplňující informace

Částka

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
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Licence: DJX1

E.2.

XCRGUPXA / PXA (01012019 / 01012019)

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce

20.01.2020 9h42m51s

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

20.01.2020 9h42m51s

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

20.01.2020 9h42m51s

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.

20.01.2020 9h42m51s

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

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

300 441,00
400 000,00
400 000,00

283 946,00
416 495,00
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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

123 854 679,02
24 072 909,00
41 854 462,61
4 886 527,90
18 966 820,96
27 327 761,60
6 746 196,95

MINULÉ
KOREKCE

28 459 354,41
4 214 377,00
7 985 261,00
754 751,00
6 287 027,00
7 437 791,41
1 780 147,00

NETTO

95 395 324,61
19 858 532,00
33 869 201,61
4 131 776,90
12 679 793,96
19 889 970,19
4 966 049,95

91 249 096,60
20 105 120,00
30 454 615,50
1 925 339,00
13 225 507,96
20 441 868,19
5 096 645,95

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

20.01.2020 9h42m51s

BRUTTO

MINULÉ
KOREKCE

NETTO

11 835 454,43

11 835 454,43

10 664 527,44

1 260 372,00
3 096 282,48
1 440 339,61
6 038 460,34

1 260 372,00
3 096 282,48
1 440 339,61
6 038 460,34

1 260 372,00
3 033 497,43
367 235,00
6 003 423,01
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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

15 444,18
15 444,18

* Konec sestavy *

20.01.2020 9h42m51s
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