Příloha
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2019 8:11:53
Název účetní jednotky:
Obec Příkosice
Sídlo:
Příkosice 128
338 43 Příkosice
Právní forma:
územní samosprávný celek
IČO : 18243665
A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

bankovní poplatky se účtují od 2012 na 518 (do roku 2011 569)
daňové výnosy obce se zachycují v účtové skupině 68 ( v roce 2011 to bylo ve skupině 63)

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

a) vede účetnictví v plném rozsahu dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
b) účetní jednotka považuje za nehmotný majetek: územní plán
c) nemá sníženou hranici pro drobný hmotný a nehmotný majetek
d) účtuje o zásobách způsobem B
e) provádí pouze účetní odpisy způsobem: rovnoměrným
(od 1.1.2015 ruším stanovenou hranici zůstatkové ceny 5% - pouze ponechám u majetku, který již
neodepisuji, ale majetek je stále v užívání)
f) netvoří opravné položky k hmotnému a nehmotnému majetku
g) neprovedla změnu ve způsobu ocenění majetku
h) provedla inventarizaci v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhláškou č. 270/2010 Sb.,
o inventarizaci majetku a závazků
i) tvoří opravné položky k pohledávkám v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb.
j) nevlastní cenné papíry a majetkové účasti (nebo vlastní a byly oceněny pořizovací cenou)
k)
náklady a výnosy, které se týkají budoucího období s částkou nižší než 50 000,- můžou být účtovány
ve stávajícím období, záleží na významnosti
2013
dotace kaplička ORG4122 je již vyčerpaná (vyúčtování v roce 2013)- akce ukončena i s vyúčtováním
dotace na vrt - čerpání a vyúčtování proběhlo v roce 2013 (z EU 261 386,05 ; z SFŽP 15 375,65)
2014
dotace územní plán ORG4222 bude čerpaná v dalším roce (vyúčtování v roce 2014)akce ukončena i s
vyúčtováním (UZ v majetku 17181)
dotace kaplička II. ORG4122 byla vyčerpaná v roce 2013 (vyúčtování v roce 2014)akce ukončena i s
vyútováním
dotace účelová investiční - havarijní stav - Kotel MŠ UZ 98069 - 042 15 - vyčerpaná v roce 2014 a zařezení
technického zhodnocení - vyúčtování v roce 2015
dotace volby 2014 do evropského parlamentu - bylo vyčerpáno v roce 2014 částka 17 911,- (zbylá část bude
vrácena v roce 2015)
dotace volby 2014 do zastupitelstva obce - bylo vyčerpáno v rocke 2014 částak 17 565,- (zbylá část bude
vrácena v roce 2015)
2015
dotace rekonstrukci kotelny UZ 98069 ve výši 150 000,- byla poskytnuta v roce 2014 a v roce 2015 byla
vyúčtována a ukončena - investiční
dotace na restaurování pomníku padlých 1.sv. válce ve výši 10 000,- byla poskytnuta, vyúčtována a ukončena
v roce 2015
dotace na dětské hřiště ve výši 100 000,- byla poskytnuta, vyúčtována a ukončena v roce 2015 - investiční
dotace 2015 - VISK 3 (neinvestiční dotace UZ 34053) byla poskytnuta, vyúčtovaná a ukončena v roce 2015
2016
dotace oprava CAS ORG 4005 ve výši 132 500,- byla poskytnuta a bude vyúčtováná v roce 2016 - neivestiční
dotace rekonstrukce tréninkového hřiště ve výši 250 000,- byla poskytnuta v roce 2016 a vyúčtování v roce
2017
dotace volby 2016 do zastupitelstva krajů - bylo vyčerpáno v roce 2016 (zbylá část bude vrácena v roce
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Příloha
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2019 8:11:53
Název účetní jednotky:
Obec Příkosice
Sídlo:
Příkosice 128
338 43 Příkosice
Právní forma:
územní samosprávný celek
IČO : 18243665
A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

2017)
2017
dotace rekonstrukce pomníku ORG 3 ve výši 40 000,- - byla poskytnuta a bude vyúčtováná v roce 2017 neivestiční
dotace volby 2017 do parlamentu ČR - bude vyčerpáno v roce 2017 (zbylá část bude vrácena v roce 2018)
dotace na DA pro SDH - 300 000,- ORG 1408 (koupě a vyúčtování dotace proběhne v roce 2018)
dotace na les - 12 160,- (dotace získaná a vyúčtovaná v roce 2017)
2018
dotace na volby 2018 prezident - ve výši 22 530,- (bylo čerpáno 2018 a zbylá část bude vrácena v roce
2019)
dotace na odkanalizování obce studie - 25 000,- ORG 6 (bylo čerpáno 2018 a vyúčtování proběhne v roce
2018)
dotace na DA pro SDH - 450 000,- UZ 14984 AU 14 od ministerstva vnitra (koupě a vyúčtování dotace proběhne
v roce 2018)
dotace na obnovu pomníku - 25 000,- ORG 3 (bylo čerpáno 2018 a do 31.10.2018 proběhne vyúčtování)
dotace na ochranné prostředky pro JSDHO Příkosice - 22 272,- (koupě proběhla v roce 2018 a vyúčtování do
ledna 2019)
dotace na volby 2018 do senátu a zastupitelstva obce - ve výši 45 000,- (bude čerpáno v roce 2018 a zbylá
část vrácena 2019)
nalezený majetek v roce 2013 - stánek u hřiště (cena stanovená ZO) a fotbalové hřiště (cena stanovená dle
odhadu) - nález provedený v měsíci prosinec a odpisy budou prováděny od ledna 2014
nalezený majetek v roce 2015 - pomník padlým v 1. sv. válce (cena odhadnuta po konzultaci s památkovým
odborem Rokycany)
v roce 2013 stanovená výše rezervy na obnovu vodovodu - 100 000,- ročně - tato suma je analyticky oddělena
na účtu 231 11
v roce 2018 byla navýšená výše rezervy na obnovu vodovodu na částku 118 000,- ročně
v roce 2018 byla stanovená výše rezervy na kanalizaci - 100 000,- ročně - tato suma je analyticky oddělena
na účtě 231 12
leden až květen může být limit v pokladně překročen z důvodu vybírání poplatku za odpad a vodné
2018 - proběhla obci schválená veřejná sbírka na vybavení znoničky na hřbitově (tato akce ukončena a
proběhlo vyúčotování této sbírky) - byl vytvořený fond
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Příloha
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2019 8:11:53
Název účetní jednotky:
Obec Příkosice
Sídlo:
Příkosice 128
338 43 Příkosice
Právní forma:
územní samosprávný celek
IČO : 18243665
A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo
položky

Pod
rozvahový
účet

Název položky

P.I. Majetek a závazky účetní jednotky

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

447 304,03

100 128,90

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

901

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

902

440 969,03

93 793,90

3. Vyřazené pohledávky

905

1 995,00

1 995,00

4. Vyřazené závazky

906

5. Ostatní majetek

909

4 340,00

4 340,00

39 665,00

385 617,43

39 665,00

385 617,43

P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů
1. Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů

911

2. Kr. podm. závazky z předfin. transferů

912

3. Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů

913

4. Kr. podm. závazky ze zahran. transferů

914

5. Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů

915

6. Ostatní kr. podm. závazky z transferů

916

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
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 ze sdílených daní

939

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní

941

7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

942

8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

943

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. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů

951

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů

952

3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů

953

4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů

954

5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů

955

6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů

956
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Příloha
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2019 8:11:53
Název účetní jednotky:
Obec Příkosice
Sídlo:
Příkosice 128
338 43 Příkosice
Právní forma:
územní samosprávný celek
IČO : 18243665
A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo
položky

Pod
rozvahový
účet

Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

P.VI. 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.VII. Další podmíněné závazky

175 030,00

1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

971

2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

972

3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv

973

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv

974

5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu

975

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu

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

175 030,00

P.VIII. 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
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486 969,03

310 716,33

Tisk: 14.2.2019 8:27:49

Příloha
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2019 8:11:53
Název účetní jednotky:
Obec Příkosice
Sídlo:
Příkosice 128
338 43 Příkosice
Právní forma:
územní samosprávný celek
IČO : 18243665
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
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Příloha
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2019 8:11:53
Název účetní jednotky:
Obec Příkosice
Sídlo:
Příkosice 128
338 43 Příkosice
Právní forma:
územní samosprávný celek
IČO : 18243665
A.6. Informace podle § 19 odst.6 zákona
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Příloha
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2019 8:11:53
Název účetní jednotky:
Obec Příkosice
Sídlo:
Příkosice 128
338 43 Příkosice
Právní forma:
územní samosprávný celek
IČO : 18243665
B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3
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Příloha
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2019 8:11:53
Název účetní jednotky:
Obec Příkosice
Sídlo:
Příkosice 128
338 43 Příkosice
Právní forma:
územní samosprávný celek
IČO : 18243665
C.

Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku""

Číslo
položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ

C.1.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C.2.

Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti
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Příloha
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2019 8:11:53
Název účetní jednotky:
Obec Příkosice
Sídlo:
Příkosice 128
338 43 Příkosice
Právní forma:
územní samosprávný celek
IČO : 18243665
D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

426 805,00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

24 327 885,00 Kč

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
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Příloha
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2019 8:11:53
Název účetní jednotky:
Obec Příkosice
Sídlo:
Příkosice 128
338 43 Příkosice
Právní forma:
územní samosprávný celek
IČO : 18243665
E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce
C.I.3.

Doplňující informace

2013
dotace na vrt - čerpání a vyúčtování proběhlo v roce 2013 (z EU 261 386,05 ; z
SFŽP 15 375,65)
2014
dotace územní plán ORG4222 bude čerpaná v dalším roce (vyúčtování v roce
2014)akce ukončena i s vyúčtováním (UZ v majetku 17181)
dotace účelová investiční - havarijní stav - Kotel MŠ UZ 98069 - 042 15 vyčerpaná v roce 2014 a zařezení technického zhodnocení - vyúčtování 2015
2015
dotace rekonstrukci kotelny UZ 98069 ve výši 150 000,- byla poskytnuta v roce
2014 a v roce 2015 byla vyúčtována a ukončena - investiční
dotace na dětské hřiště ve výši 100 000,- byla poskytnuta, vyúčtována a ukončena
v roce 2015
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Částka
0,00 Kč
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Příloha
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2019 8:11:53
Název účetní jednotky:
Obec Příkosice
Sídlo:
Příkosice 128
338 43 Příkosice
Právní forma:
územní samosprávný celek
IČO : 18243665
E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce
B.IV.2.

Doplňující informace

2013
dotace kaplička ORG4122 je již vyčerpaná (vyúčtování v roce 2013)- akce ukončena
i s vyúčtováním
2014
dotace kaplička II. ORG4122 byla vyčerpaná v roce 2013 (vyúčtování v roce
2014)akce ukončena i s vyútováním
dotace volby 2014 do evropského parlamentu - bylo vyčerpáno v roce 2014 částka
17 911,- (zbylá část bude vrácena v roce 2015)
dotace volby 2014 do zastupitelstva obce - bylo vyčerpáno v rocke 2014 částak 17
565,- (zbylá část bude vrácena v roce 2015)
2015
dotace na restaurování pomníku padlých 1.sv. válce ve výši 10 000,- byla
poskytnuta, vyúčtována a ukončena v roce 2015
dotace 2015 - VISK 3 (neinvestiční dotace UZ 34053) byla poskytnuta, vyúčtovaná
a ukončena v roce 2015
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Částka
0,00 Kč

Tisk: 14.2.2019 8:27:49

Příloha
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2019 8:11:53
Název účetní jednotky:
Obec Příkosice
Sídlo:
Příkosice 128
338 43 Příkosice
Právní forma:
územní samosprávný celek
IČO : 18243665
E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

FENIX, Výkaznictví 8.51.002

Doplňující informace
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Částka

Tisk: 14.2.2019 8:27:49

Příloha
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2019 8:11:53
Název účetní jednotky:
Obec Příkosice
Sídlo:
Příkosice 128
338 43 Příkosice
Právní forma:
územní samosprávný celek
IČO : 18243665
E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce

FENIX, Výkaznictví 8.51.002
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Částka

Tisk: 14.2.2019 8:27:49

Příloha
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2019 8:11:53
Název účetní jednotky:
Obec Příkosice
Sídlo:
Příkosice 128
338 43 Příkosice
Právní forma:
územní samosprávný celek
IČO : 18243665
Ostatní fondy

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Název

Číslo
G.I.

Počáteční stav fondu k 1.1.

500 000,00

G.II. Tvorba fondu
1. Přebytky hospodaření z minulých let
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů
4. Ostatní tvorba fondu
G.III.

Čerpání fondu

G.IV.

Konečný stav fondu

FENIX, Výkaznictví 8.51.002

500 000,00
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Tisk: 14.2.2019 8:27:49

Příloha
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2019 8:11:53
Název účetní jednotky:
Obec Příkosice
Sídlo:
Příkosice 128
338 43 Příkosice
Právní forma:
územní samosprávný celek
IČO : 18243665
Stavby

G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy

ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo
položky

Název položky

BĚŽNÉ
MINULÉ
BRUTTO

G.

Stavby

G.1.

Bytové domy a bytové jednotky

G.2.

Budovy pro služby obyvatelstvu

G.3.

Jiné nebytové domy a nebytové jednotky

G.4.

Komunikace a veřejné osvětlení

G.5.

Jiné inženýrské sítě

G.6.

Ostatní stavby

FENIX, Výkaznictví 8.51.002
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KOREKCE

NETTO

36 106 162,52

13 489 726,00

22 616 436,52

22 905 324,52

7 067 847,15

1 955 967,00

5 111 880,15

5 165 640,15

2 980 290,50

1 926 072,00

1 054 218,50

1 081 638,50

21 457 084,97

8 600 903,00

12 856 181,97

13 002 005,97

4 600 939,90

1 006 784,00

3 594 155,90

3 656 039,90

Tisk: 14.2.2019 8:27:49

Příloha
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2019 8:11:53
Název účetní jednotky:
Obec Příkosice
Sídlo:
Příkosice 128
338 43 Příkosice
Právní forma:
územní samosprávný celek
IČO : 18243665
Pozemky

H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy

ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo
položky

Název položky

BĚŽNÉ
MINULÉ
BRUTTO

H.

Pozemky

H.1.

Stavební pozemky

H.2.

Lesní pozemky

H.3.

Zahrady, pastviny, louky, rybníky

H.4.

Zastavěná plocha

H.5.

Ostatní pozemky

FENIX, Výkaznictví 8.51.002
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KOREKCE

NETTO

2 501 377,46

2 501 377,46

2 483 817,38

1 043 814,45

1 043 814,45

1 043 814,45

917 476,00

917 476,00

927 006,24

540 087,01

540 087,01

512 996,69

Tisk: 14.2.2019 8:27:49

Příloha
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2019 8:11:53
Název účetní jednotky:
Obec Příkosice
Sídlo:
Příkosice 128
338 43 Příkosice
Právní forma:
územní samosprávný celek
IČO : 18243665
I.

Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo
položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ

I.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2.

Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

FENIX, Výkaznictví 8.51.002

Strana 17

MINULÉ

Tisk: 14.2.2019 8:27:49

Příloha
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2019 8:11:53
Název účetní jednotky:
Obec Příkosice
Sídlo:
Příkosice 128
338 43 Příkosice
Právní forma:
územní samosprávný celek
IČO : 18243665
J.

Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo
položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ

J.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2.

Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

MINULÉ

Podpisový záznam:
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Tisk: 14.2.2019 8:27:49

