
 

Příloha účetní závěrky 

sestavená k 31.12.2014 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

okamžik sestavení: 15.02.2015 14:10:29 

Název účetní jednotky:  DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ POORLICKO 

Sídlo:  Na výsluní 275 

        517 21 Albrechtice n.Orl. 

 územní samosprávný celek Právní forma: 

IČO : 48614181 

       A.4.  Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů 

Číslo 
položky 

Název položky 
ÚČETNÍ OBDOBÍ 

BĚŽNÉ MINULÉ 

Pod 
rozvahový 

účet 

P.I.    Majetek a závazky účetní jednotky 

    1.  Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                         901 

    2.  Jiný 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 

    1.  Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou      921 

    2.  Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou      922 

    3.  Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce   923 

    4.  Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce   924 

    5.  Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů   925 

    6.  Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů   926 

P.IV.   Další podmíněné pohledávky                                                                  580 940,80       1 771 908,80 

    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 

    7.  Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                       942 

    8.  Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                       943         580 940,80       1 771 908,80 

    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 

P.V.    Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 



 

    1.  Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                            961 

    2.  Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                            962 

    3.  Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                              963 

    4.  Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                              964 

    5.  Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce    965 

    6.  Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího 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 

    1.  Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku           971 

    2.  Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku           972 

FENIX, Výkaznictví 7.50.030 Strana 1 
Tisk: 23.4.2015 14:02:59  



 

Příloha účetní závěrky 

sestavená k 31.12.2014 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

okamžik sestavení: 15.02.2015 14:10:29 

Název účetní jednotky:  DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ POORLICKO 

Sídlo:  Na výsluní 275 

        517 21 Albrechtice n.Orl. 

 územní samosprávný celek Právní forma: 

IČO : 48614181 

       A.4.  Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů 

Číslo 
položky 

Název položky 
ÚČETNÍ OBDOBÍ 

BĚŽNÉ MINULÉ 

Pod 
rozvahový 

účet 

    3.  Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                     973 

    4.  Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                     974 

    5.  Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí         975 

    6.  Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí         976 

    7.  Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.  978 

    8.  Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.  979 

    9.  Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových               981 

   10.  Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových               982 

   11.  Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                   983 

   12.  Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                   984 

   13.  Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.  985 

   14.  Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.  986 

P.VII.   Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 

    1.  Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva                                             991 

    2.  Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva                                             992 

    3.  Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva                                             993 

    4.  Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva                                             994 

    5.  Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům                                          999         580 940,80       1 771 908,80 



FENIX, Výkaznictví 7.50.030 Strana 2 
Tisk: 23.4.2015 14:02:59  



 


