Licence: D1GQ

XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

PØÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa)
Období:
IÈO:
Název:

12 / 2012
69649740
Podhostýnský mikroregion

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012
Sídlo úèetní jednotky

Místo podnikání

ulice, è.p.

Masarykovo nám.137

ulice, è.p.

Masarykovo nám.137

obec

Bystøice pod Hostýnem

obec

Bystøice pod Hostýnem

PSÈ, pošta

768 61

PSÈ, pošta

768 61

Údaje o organizaci

Pøedmìt podnikání

identifikaèní èíslo

69649740

hlavní èinnost

právní forma

svazek obcí

vedlejší èinnost

zøizovatel

CZ-NACE

Kontaktní údaje
telefon

pøedmìt èinnosti vymezen stanovami

Razítko úèetní jednotky
573 390 227

fax
e-mail
WWW stránky

http://www.podhostynsko.cz/

Osoba odpovìdná za úèetnictví

Statutární zástupce

Václav Smolka

Václav Smolka

Podpisový záznam osoby odpovìdné
za správnost údajù

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, èas): 14.02.2013, 14h12m10s

14.02.2013 14h12m10s
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A.1.

XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Úèetní jednotka pokraèuje v následujícím úèetním období ve své èinnosti, nedošlo ke zmìnám metody z dùvodu ukonèení èinnosti. Úèetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip
nepøetržitého trvání.

A.2.

Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Došlo ke zmìnám metod vlivem zmìny pøedpisù k úèetním metodám; provádìcí vyhlášky k zákonu o úèetnictví, pøedevším è.410/2009 Sb. s úèinností od 1. 1. 2012. Úèetní jednotka zahájila od 1.
1. 2012 odpisování. Za rok 2012 vykázala díky této nové metodì na ø. A.I.28. odpisy ve výši 93 226 Kè a do výnosù rozpustila investièní transfery ve výši 30 337,80 Kè.

A.3.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona

1. Oceòování a vykazování: Zásoby-poøizovací cena, zpùsob úètování B. Drobný dlouhodobý majetek hmotný-v poøizovací cenì od 1 do 40 tis.Kè. Drobný dlouhodobý majetek nehmotný-v
poøizovací cenì od 3 do 60 tis.Kè. Hmotný a nehmotný DM vytvoøený vlastní èinností - ve skuteèných nákladech - nebyl poøízen žádný DM vlastní èinností. 2. Zmìny zpùsobu oceòování nenastaly.
3. Odpisový plán: Úèetní jednotka provádí úèetní odpisy. Odpisový plán je rámcovì stanoven dle pøíloh ÈÚS 708 s výjimkami konkrétních majetkových položek. Odpisy byly provedeny k
rozvahovému dni tj. k 31.12.2012. 4.Úèetní jednotka v roce 2012 nerealizovala žádné platby v cizí mìnì. 5. Penìžní fondy nejsou zøízeny.
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A.4.

XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

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

Èíslo

Podrozvahový

položky

Název položky

P.I.

Majetek úèetní jednotky
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní majetek
Vyøazené pohledávky a závazky
Vyøazené pohledávky
Vyøazené závazky
Podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou
Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou na základì smlouvy o výpùjèce
Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou na základì smlouvy o výpùjèce
Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou z jiných dùvodù
Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou z jiných dùvodù
Další podmínìné pohledávky a ostatní podmínìná aktiva
Krátkodobé podmínìné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
Krátkodobé podmínìné pohledávky z jiných smluv
Dlouhodobé podmínìné pohledávky z jiných smluv
Krátkodobé podmínìné pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí
Dlouhodobé podmínìné pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí
Krátkodobé podmínìné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojùm
Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojùm
Krátkodobé podmínìné úhrady pohledávek z pøijatých zajištìní
Dlouhodobé podmínìné úhrady pohledávek z pøijatých zajištìní
Krátkodobé podmínìné pohledávky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení
Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení
Ostatní krátkodobá podmínìná aktiva
Ostatní dlouhodobá podmínìná aktiva
Podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku
Krátkodobé podmínìné závazky z leasingových smluv
Dlouhodobé podmínìné závazky z leasingových smluv
Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu úplatného užívání cizího majetku na základì jiného dùvodu
Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu úplatného užívání cizího majetku na základì jiného dùvodu
Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku na základì smlouvy o výpùjèce
Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku na základì smlouvy o výpùjèce

1.
2.
3.
P.II.
1.
2.
P.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
P.IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
P.V.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

14.02.2013 14h12m10s

úèet

ÚÈETNÍ OBDOBÍ
BÌŽNÉ

MINULÉ

901
902
903
911
912
921
922
923
924
925
926
931
932
933
934
939
941
942
943
944
945
947
948
949
951
961
962
963
964
965
966
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A.4.

XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

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

Èíslo
položky

Podrozvahový
Název položky

úèet

7. Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku nebo jeho pøevzetí z jiných dùvodù
8. Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku nebo jeho pøevzetí z jiných dùvodù
P.VI.
Další podmínìné závazky a ostatní podmínìná pasiva
1. Krátkodobé podmínìné závazky ze smluv o poøízení dlouhodobého majetku
2. Dlouhodobé podmínìné závazky ze smluv o poøízení dlouhodobého majetku
3. Krátkodobé podmínìné závazky z jiných smluv
4. Dlouhodobé podmínìné závazky z jiných smluv
5. Krátkodobé podmínìné závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí
6. Dlouhodobé podmínìné závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí
7. Krátkodobé podmínìné závazky vyplývající z práv.pøedp.a další èinn.moci zákonod,výkonné nebo soudní
8. Dlouhodobé podmínìné závazky vyplývající z práv.pøedp.a další èinn.moci zákonod,výkonné nebo soudní
9. Krátkodobé podmínìné závazky z poskytnutých zajištìní
10. Dlouhodobé podmínìné závazky z poskytnutých zajištìní
11. Krátkodobé podmínìné závazky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení
12. Dlouhodobé podmínìné závazky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení
13. Ostatní krátkodobá podmínìná pasiva
14. Ostatní dlouhodobá podmínìná pasiva
P.VII. Vyrovnávací úèty
1. Vyrovnávací úèet k podrozvahovým úètùm

14.02.2013 14h12m10s

ÚÈETNÍ OBDOBÍ
BÌŽNÉ

MINULÉ

967
968
971
972
973
974
975
976
978
979
981
982
983
984
985
986
999
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A.5.

XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Èíslo

ÚÈETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

BÌŽNÉ

1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpeèení a pøíspìvku na státní politiku zamìstanosti
2. Splatné závazky veøejného zdravotního pojištìní
3. Evidované daòové nedoplatky u místnì pøíslušných finanèních orgánù

14.02.2013 14h12m10s
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A.6.

XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skuteènosti, které by nebyly zachyceny v závìrce a pøitom mají vliv na finanèní situaci úèetní jednotky.

A.7.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Úèetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v úèetní závìrce s vlivem na finanèní situaci úèetní jednotky.

A.8.

Informace podle § 66 odst. 6

Ke dni 31.12.2012 není podán návrh na vklad do katastru nemovitostí.

A.9.

Informace podle § 66 odst. 8

Informace se nevztahují k právní formì úèetní jednotky

14.02.2013 14h12m10s
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XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

B.
Èíslo

Syntetický

položky

Název položky

úèet

B.1.
B.2.
B.3.
B.4.

Poskytnutí úvìru zajištìné zajiš•ovacím pøevodem aktiva
Pùjèky cenných papírù zajištìné pøevodem penìžních prostøedkù
Prodej aktiva se souèasnì sjednaným zpìtným nákupem
Nákup aktiva se souèasnì sjednaným zpìtným prodejem

364
364
364
364

14.02.2013 14h12m10s
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C.

XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Doplòující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmìní úèetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na poøízení dlouhodobého majetku"

Èíslo

ÚÈETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

C.1.
C.2.

Zvýšení stavu transferù na poøízení dlouhodobého majetku za bìžné úèetní období
Snížení stavu transferù na poøízení dlouhodobého majetku ve vìcné a èasové souvislosti

14.02.2013 14h12m10s

BÌŽNÉ
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D.1.

XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Informace o individuálním referenèním množství mléka
úèetní jednotka nemá náplò

D.2.

Informace o individuální produkèní kvótì
úèetní jednotka nemá náplò

D.3.

Informace o individuálním limitu prémiových práv
úèetní jednotka nemá náplò

D.4.

Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
úèetní jednotka nemá náplò

D.5.

Poèet jednotlivých vìcí a souborù majetku nebo seznam tohoto majetku
Úèetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.

D.6.

Celková výmìra lesních pozemkù s lesním porostem
Úèetní jednotka nemá ve vlastnictví lesní pozemky s lesním porostem.

D.7.

Výše ocenìní lesních porostù

D.8.

Ocenìní lesních porostù jiným zpùsobem
Úèetní jednotka nemá ve vlastnictví lesní porosty.

14.02.2013 14h12m10s
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E.1.

XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Doplòující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplòující informace

A.IV.6., A.II

Sloupec "k položce" A.IV.6. -úèet 469 - úèetní jednotka pùjèila Místní akèní skupinì Podhostýnska penìžitou èástku ve 400 000 Kè úèelovì
vázanou s projektem spolupráce Kroje našich krajù v rámci . projektu Programu rozvoje venkova, osa IV. Leader. Sloupec "k položce" A.II.8.- úèet
042 - nedokonèený dlouhodobý majetek - zmìna stavu se týká zahájení investièní akce architektonické soutìže "Rozhledna Kelèský Javorník".

14.02.2013 14h12m10s

Èástka
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E.2.

XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Doplòující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce

Doplòující informace

A. I. 28

zde vykázané hodnoty ve výši 93 226 Kè èiní skuteèné náklady na odpisy dlouhodobého majetku. Od roku 2012 úèetní jednotka provádí odpisy
rovnomìrným zpùsobem, a to k rozvahovému dni tj. 31.12.

14.02.2013 14h12m10s
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E.3.

XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Doplòující informace k položkám pøehledu o penìžních tocích

K položce

Doplòující informace

Èástka

Úèetní jednotka není povinna sestavovat tento výkaz.

14.02.2013 14h12m10s
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E.4.

XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Doplòující informace k položkám pøehledu o zmìnách vlastního kapitálu

K položce

Doplòující informace

Èástka

Bez komentáøe

14.02.2013 14h12m10s
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F.

XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Doplòující informace k fondùm úèetní jednotky
Ostatní fondy - územní samosprávné celky
Položka

Èíslo

Název

G.I.
G.II.

Poèáteèní stav fondu k 1.1.
Tvorba fondu
Pøebytky hospodaøení z minulých let
Pøíjmy bìžného roku, které nejsou urèeny k využití v bìžném roce
Pøevody prostøedkù z rozpoètu bìhem roku do úèelových penìžních fondù
Ostatní tvorba fondu
Èerpání fondu
Koneèný stav fondu

1.
2.
3.
4.
G.III.
G.IV.

14.02.2013 14h12m10s
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G.

XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Stavby
ÚÈETNÍ OBDOBÍ

Èíslo

BÌŽNÉ

položky

Název položky

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 veøejné osvìtlení
Jiné inženýrské sítì
Ostatní stavby

H.

Pozemky

BRUTTO

MINULÉ
KOREKCE

NETTO

1 597 647,90

638 490,00

959 157,90

1 041 207,90

260 000,00

111 945,00

148 055,00

156 000,00

1 337 647,90

526 545,00

811 102,90

885 207,90

ÚÈETNÍ OBDOBÍ
Èíslo

BÌŽNÉ

položky

Název položky

H.
H.1.
H.2.
H.3.
H.4.
H.5.

Pozemky
Stavební pozemky
Lesní pozemky
Zahrady, pastviny, louky, rybníky
Zastavìná plocha
Ostatní pozemky

14.02.2013 14h12m10s

BRUTTO
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XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

I. Doplòující informace k položce "A.II.4. Náklady z pøecenìní reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
Èíslo

ÚÈETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

BÌŽNÉ

I.
I.1.
I.2.

Náklady z pøecenìní reálnou hodnotou
Náklady z pøecenìní reálnou hodnotou majetku urèeného k prodeji podle § 64
Ostatní náklady z pøecenìní reálnou hodnotou

MINULÉ

J. Doplòující informace k položce "B.II.4. Výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
Èíslo

ÚÈETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

J.
J.1.
J.2.

Výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou
Výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou majetku urèeného k prodeji podle § 64
Ostatní výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou

BÌŽNÉ

MINULÉ

K. Doplòující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy
Èíslo

ÚÈETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

K.
K.1.
K.2.

Ocenìní dlouhodobého majetku urèeného k prodeji
Ocenìní dlouhodobého nehmotného majetku urèeného k prodeji podle § 64
Ocenìní dlouhodobého hmotného majetku urèeného k prodeji podle § 64

BÌŽNÉ

MINULÉ

* Konec sestavy *
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