Licence: DV3T

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.

Období:

12 / 2013

IČO:

70960631

Název:

Mikroregion "Nový Dvůr"

Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Mikroregion Nový Dvůr nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena..

A.2.

Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Mikroregion Nový Dvůr pokračuje dál, podle zákona o účetnictví 563/1991 Sb. a došlo k následujícím změnám. Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku budou prováděny podle
odpisového plánu. Účetní jednotka zvolila rovnoměrný způsob odepisování a o účetních odpisech se bude účtovat ročně. Zůstatková cena DNH a DHM je stanovena na 5 % ze vstupní ceny
majetku a bude se o ní účtovat až k okamžiku vyřazení majetku. Tvorba oprávek 019, 021, 022/ 079, 081 a současně rozpouštění účtu u 403 s oprávkami do výnosů 672.

A.3.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Použité účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
ČÚS č. 701 - č. 710 a metodiky JMK. Mikroregion Nový Dvůr odepisuje majetek, neúčtoval o tvorbě rezerv, časovém rozlišení a neoceňoval soubory majetku. Účtoval o kurzovém rozdílu, zisk do
výnosů 663 0300 a kurzové ztrátě do nákladů 563 0300. Došlo ke změně účtu u bankovních poplatků z účtu 569 0301 na účet 518 0350 a ke změně účtu úroků z účtu 662 301 na účet 649 301.
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A.4.

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

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

Číslo

Podrozvahový

položky

P.I.

P.II.

Název položky

účet

Majetek účetní jednotky
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
3. Ostatní majetek

901
902
903

Vyřazené pohledávky a závazky
1. Vyřazené pohledávky
2. Vyřazené závazky

911
912

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.

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

921
922
923
924
925
926

Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva
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 z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
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
Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

931
932
933
934
939
941
942
943
944
945
947
948
949
951

Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv
Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu
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

961
962
963
964
965
966
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A.4.

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

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

Číslo

Podrozvahový

položky

Název položky

účet

7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
P.VI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
P.VII.

Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva
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 nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní
Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní
Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění
Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění
Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva

Vyrovnávací účty
1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
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ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ
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A.5.

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

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

Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

BĚŽNÉ

1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstanosti
2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění
3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů
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A.6.

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

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

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

A.7.

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

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.

A.8.

Informace podle § 66 odst. 6

Mikroregion Nový Dvůr ke dni mezitimní účetní závěrky nepodal návrh na vklad do katastru bemovitostí.

A.9.

Informace podle § 66 odst. 8
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XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

B.
Číslo

Syntetický

položky

Název položky

účet

B.1.

Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva

364

B.2.

Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků

364

B.3.

Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem

364

B.4.

Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem

364
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C.

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

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.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

568 240,72

401 253,92-

C.2.

Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

202 379,57

198 385,97
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D.1.

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

Informace o individuálním referenčním množství mléka
Netýká se naší účetní jednotky.

D.2.

Informace o individuální produkční kvótě
Netýká se naší účetní jednotky.

D.3.

Informace o individuálním limitu prémiových práv
Netýká se naší účetní jednotky.

D.4.

Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
Netýká se naší účetní jednotky.

D.5.

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
Mikroregion Nový Dvůr nemá soubor majetku oceněný 1 Kč.

D.6.

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
Mikroregion Nový Dvůr nemá lesní pozemky.

D.7.

Výše ocenění lesních porostů

D.8.

Ocenění lesních porostů jiným způsobem
Netýká se naší účetní jednotky.
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E.1.

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplňující informace

Částka

Mikroregion Nový Dvůr na účtu 401 eviduje jmění účetní jednotky. Na účtu 452 0100 evidujeme finanční výpomoc od obcí mikroregionu na
předfinancování projektu "Ubývá míst, kam chodívala pro vodu....." Projekt byl realizován v roce 2012 a dotace bude poskytnuta až v roce 2014.
Došlo k bezúplatnému převodu majetku Muzeum ve vagonu na obec Ratíškovice, vyřazení majetku na účtu 022 0001 ve výši 43 708,70 Kč, DDHM
028 0020 - 109 236,90 Kč a materiálové evidence 903 0971 ve výši 53 231 Kč k 31.12.2013. V roce 2013 došlo k opravě z roku 2012, náklady na
studny ve výši 962 954, byly zaúčtovány na účtu 511 0310 opravy, protože dotace na tuto akci byla neinvestiční, ale při kontrole ze SZIF byla akce
vyhodnocena jako investiční a došlo k přeúčtování na účet 021 0200/ 408 0200.
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E.2.

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce

Doplňující informace

Částka

Mikroregion Nový Dvůr účtuje na položce nákladů 549 - ostaní náklady z činnosti (příspěvek MND - mikroregionu Hodonínsko).
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E.3.

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce
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Doplňující informace

Částka

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 11 / 15

Licence: DV3T

E.4.

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce
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F.

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

Doplňující informace k fondům účetní jednotky
Ostatní fondy - územní samosprávné celky
Položka

Číslo

Název

G.I.

Počáteční stav fondu k 1.1.

G.II.
1.
2.
3.
4.

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

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

G.III.

Čerpání fondu

G.IV.

Konečný stav fondu
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G.

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

Stavby
ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo

BĚŽNÉ

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 veřejné osvětlení
Jiné inženýrské sítě
Ostatní stavby

H.

Pozemky

BRUTTO

10 616 565,14

MINULÉ
KOREKCE

775 498,73

962 954,00
9 653 611,14

NETTO

9 841 066,41

9 460 538,92

962 954,00
775 498,73

8 878 112,41

9 460 538,92

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
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XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

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

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

BĚŽNÉ

MINULÉ

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy
Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

K.
K.1.
K.2.

Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji
Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64
Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64

BĚŽNÉ

MINULÉ

* Konec sestavy *
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