Licence: D1FO

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 04052017)

PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Období:
IČO:
Název:

A.1.

13 / 2017
00283258
Město Klobouky u Brna

Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka 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

V souladu s platnou legislativou došlo k dílčím změnám v názvech a obsahovém vymezení některých účtů. Od 1.1.2017 se 15. novelou rozpočtové skladby č. 463/2016 ze dne 21.12.2016 zrušují
položky 1351, 1352 a 1355. Od 1.1.2017 se zavádí nové položky 1381,1382,1383,1356 a 2343. Od 1.1.2017 se nově zavádí § 2292.Tyto změny však neměly zásadní vliv na vedení účetnictví a
konkrétní účetní postupy využívané účetní jednotkou. Časově nerozlišujeme nevýznamné částky v hodnotě do 10 tis. Kč za položku a dále platby pravidelně se opakující.
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A.3.

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 04052017)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona

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. 701č. 710 a metodiky JMK. Významná účetní pravidla a postupy: Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)-za dlouhodobý nehmotný majetek je považován ten, jehož doba použitelnosti je delší než jeden
rok a jeho ocenění je vyšší než 60 tis. Kč. Veškerý dlouhodobý nehmotný majetek je oceňován v souladu s § 25 zákona o účetnictví a § 55 vyhlášky. Pokud je ocenění DNM nebo jeho technického
zhodnocení nižší než 60 tis. Kč, pak je tento majetek pořízen z neinvestičních výdajů a zaúčtován do nákladů hlavní činnosti nebo vedlejší hospodářské činnosti. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)
- dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jeho ocenění je vyšší než 40 tis. Kč. Všechen dlouhodobý majetek nabytý v průběhu období
je oceněn pořizovacími cenami zahrnujícími cenu pořízení a náklady s jeho pořízením související. Úroky z úvěrů na pořízení dlouhodobého majetku do doby uvedení pořizované investice do
provozu nejsou nákladem souvisejícím s pořízením stavby, t.j. nejsou součástí pořizovací ceny stavby a jsou provozním nákladem. Veškerý dlouhodobý hmotný majetek je oceňován v souladu s §
25 zákona o účetnictví a § 55 vyhlášky. Pokud je ocenění DHM nebo jeho technického zhodnocení nižší než 40 tis. Kč, pak je tento majetek zaúčtován do nákladů hlavní činnosti nebo vedlejší
hospodářské činnosti. V případě rozhodnutí o zrušení připravovaného nebo rozestavěného dlouhodobého majetku (zmařeného dlouhodobého majetku) se realizované výdaje odepíší z účtu
nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku do nákladů hlavní činnosti nebo vedlejší hospodářské činnosti, a to v okamžiku rozhodnutí o zrušení tohoto majetku. Při ocenění hmotného
majetku nabytého darem, nabytého ze zákona či majetku, u něhož nelze doložit pořizovací cenu, se použije reprodukční pořizovací cena. Reprodukční cena se stanovuje dle oceňovacích vyhlášek
v případě pozemků a dle znaleckého posudku či odborného odhadu v případě ostatního hmotného majetku. Drobný dlouhodobý nehmotný (DDNM) a hmotný majetek (DDHM)-majetek, který
nesplňuje legislativou stanovenou hranici pro účtování na dlouhodobém nehmotném a hmotném majetku účetní jednotka vede na rozvahových účtech drobného dlouhodobého nehmotného (od 7
tis. do 60 tis. Kč) a hmotného majetku (od 3 tis. do 40 tis. Kč). Odepisování dlouhodobého majetku-účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708.
Dlouhodobý majetek je odepisován na základě odpisového plánu měsíčně rovnoměrným způsobem, u Řízené skládky odpadů prostřednictvím výkonového měsíčního odpisu. Drobný dlouhodobý
majetek se při zařazení odepisuje 100%. Dlouhodobý finanční majetek-dlouhodobé cenné papíry, majetkové podíly a jiné dlouhodobé finanční investice účetní jednotka nemá. Způsoby ocenění
nakupovaných zásob-nakupované zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny, včetně nákladů s jejich pořízením
souvisejících, např. pojistné, provize,dopravné a pod. Účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B v souladu s postupy účtování. Pohledávky-pohledávky jsou oceňovány jmenovitou hodnotou.
Opravné položky k phledávkám se tvoří ve výši 10 % za každých 90 dnů po splatnosti. Transfery investiční a neinvestiční transfery (neúčelové i účelové) ze státního rozpočtu jsou zaúčtovány jako
příjem daného finančního roku v okamžiku uskutečnění převodu finančních prostředků. Nevyčerpané účelové prostředky jsou vráceny v následujícím roce do státního rozpočtu, pokud poskytovatel
nerozhodne jinak. Pro posouzení krátkodobosti či dlouhodobosti zálohy u transferů je rozhodující předpoklad trvání v okamžiku přijetí či poskytnutí zálohy na transfer. Účtování podmíněných
pohledávek a tvorba dohadných položek je ošetřena vnitřními předpisy účetní jednotky. Ocenění reálnou hodnotou-v případě prodeje nebo směny dlouhodobého majetku nehmotného a hmotného a
pohledávek je tento majetek přeceněn na reálnou hodnotu v souladu s platnými předpisy. Za významný rozdíl mezi reálnou hodnotou a hodnotou majetku netto je považována částka ve výši 1 %
aktiv netto zaokrouhlená na 50 tis. Kč. Významnost se posuzuje pro jednotlivé případy s výjimkou hromadných prodejů, kde se posuzuje v součtu. Za hromadný prodej se považuje prodej více než 3
majetkových položek. Časové rozlišení nákladů a výnosů, dohadné účty, časové rozlišování nákladů a výnosů se provádí v rámci účtování hlavní činnosti a vedlejší hospodářské činnosti. Na
dohadných účtech jsou zaúčtovány případy, které nesplňují požadavky na účtování časového rozlišení, kdy není známá přesná částka. Ostatní fondy-účetní jednotka má vytvořený Sociální fond,
který byl zřízen za účelem zabezpečení financování výdajů na sociální a kulturní potřeby zaměstnanců města a uvolněných členů zastupitelstva, dále Fond rozvoje bydlení, který byl zřízen za
účelem podpory zachování a zlepšení funkcí stávajícího bytového fondu ve vlastnictví jiných fyzických osob, dále fond Rekultivace majetku pro Řízenou skládku odpadů ve vlastnictví města.
Vytvořené fondy účetní jednotka účtuje výsledkově prostřednictvím účtů 548 a 648.
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A.4.

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 04052017)

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

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

901
902
905
906
909
911
912
913
914
915
916
921
922
923
924
925
926
931
932
933
934
939
941
942
943
944
945
947
948
4 196 500,70
951
952
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A.4.

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 04052017)

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

06.03.2018 15h13m27s

961
962
963
964
965
966
967
968

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

4 196 500,70
3 113,73

15 568,65

3 113,73

15 568,65

971
972
973
974
975
976
978
979
981
982
983
984
985
986
991
992
993
994
999
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A.5.

Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.6.

Informace podle § 19 odst. 6 zákona

06.03.2018 15h13m27s

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 04052017)
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B.1.

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 04052017)

Informace podle § 66 odst. 6

Nemáme nedokončené převody vlastnictví k datu sestavení závěrky.

B.2.

Informace podle § 66 odst. 8

Netýká se naší účetní jednotky.

B.3.

Informace podle § 68 odst. 3

06.03.2018 15h13m27s
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C.

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 04052017)

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

06.03.2018 15h13m27s

BĚŽNÉ
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MINULÉ

552 214,00
3 421 984,95

1 906 912,00
3 332 500,50
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XCRGUPXA / PXA (08032017 / 04052017)

D.1.

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2.

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3.

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

D.4.

Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.5.

Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných 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

06.03.2018 15h13m27s
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E.1.

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 04052017)

Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce

06.03.2018 15h13m27s

Doplňující informace

Částka
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E.2.

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 04052017)

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce

06.03.2018 15h13m27s

Doplňující informace

Částka
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E.3.

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 04052017)

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

06.03.2018 15h13m27s

Doplňující informace

Částka

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

strana 11 / 17

Licence: D1FO

E.4.

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 04052017)

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce

06.03.2018 15h13m27s

Doplňující informace

Částka
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F.

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 04052017)

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.

06.03.2018 15h13m27s

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
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13 750 539,14
2 878 634,78
2 878 634,78

5 509 265,76
11 119 908,16
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G.

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 04052017)

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

561 763 764,97
53 499 152,08
127 321 674,29
48 403 016,35
48 888 879,73
198 781 683,64
84 869 358,88

MINULÉ
KOREKCE

140 728 195,00
10 043 478,00
34 847 693,00
10 537 222,00
7 977 069,00
41 839 942,00
35 482 791,00

NETTO

421 035 569,97
43 455 674,08
92 473 981,29
37 865 794,35
40 911 810,73
156 941 741,64
49 386 567,88

432 773 546,59
44 135 417,08
94 317 841,29
41 844 982,35
39 734 445,35
160 930 808,64
51 810 051,88

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

06.03.2018 15h13m27s

BRUTTO

22 774 425,30
1 498 006,00
288 151,00
8 318 990,40
11 499 879,30
1 169 398,60

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

MINULÉ
KOREKCE

NETTO

22 774 425,30
1 498 006,00
288 151,00
8 318 990,40
11 499 879,30
1 169 398,60

22 780 727,30
1 498 006,00
315 990,00
8 293 917,40
11 503 214,30
1 169 599,60
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XCRGUPXA / PXA (08032017 / 04052017)

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

06.03.2018 15h13m27s

BĚŽNÉ

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

MINULÉ
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K.

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 04052017)

Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1.

Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K.2.

Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Poznámky k vyplnění:
Číslo
sloupce

Poznámka

1

IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní
jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.

2

Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost.Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku
je obchodní firma.

3

IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní
jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.

4

Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost.Obchodním jménem účetní jednotky zapsáné do obchodního rejstříku
je obchodní firma.

5

Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu
avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.

6

Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.

7

Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu
poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance.

8

Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.

9

Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.

10

Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek),3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

06.03.2018 15h13m27s
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L.

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 04052017)

Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Poznámky k vyplnění:
Číslo sloupce

Poznámka

1

Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.

2

Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura,B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a
nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.

6 až 7

Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.

9 až 12

Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.

13
14 a 15
16,18,20,22
17,19,21,23
24
25 až 29

Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli.
Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

* Konec sestavy *

06.03.2018 15h13m27s
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