
Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.2.2016 8:54:11

Název účetní jednotky:  Ekoso, svazek obcí

Sídlo:  Dubějovická 269

       257 63 Trhový Štěpánov

 územně samosprávný celekPrávní forma:

Předmět činnosti:  Plnění úkolů při zabezpečování čistoty obcí a ochrany životního prostředí. Výstavba a

                  rozšiřování skládky pro sdružené obce

IČO : 49828029

       A.1.  Informace podle §7 odst.3 zákona

   Účetní jednotka pokračuje v následujícm účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu

   ukončení činnosti.

       A.2.  Informace podle §7 odst.4 zákona

   Zákon č. 563/1991 sb. o účetnictví, vyhláška 410/2003 s účinností od 1.1.2013.

       A.3.  Informace podle §7 odst.5 zákona

   Postupováno dle Vyhlášk 410/2009 Sb.

   Zásoby- pořizovací cena, způsobem účtování B

   DDHM-v pořizovací ceně od 3-40 tis.Kč

   DDNM-v pořizovací ceně od 3-60 tis. Kč

   Majetkové účasti-pořizovací cena

   Odpisový plán-účetní jednotka prování účetní odpisy. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČSÚ 708

   Jednotlivé účetní případy účetní jednotky v průběhu roku časově nerozlišuje, pouze roční časové rozlišení.
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       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                                                         104 439,10         101 149,10

    1.  Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                        901

    2.  Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                                          902           3 290,00

    3.  Vyřazené pohledávky                                                            905

    4.  Vyřazené závazky                                                               906         101 149,10         101 149,10

    5.  Ostatní majetek                                                                909

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                                                                 98 409,00          98 409,00

    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          98 409,00          98 409,00
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       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.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

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

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

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

    7.  Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových              981

    8.  Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových              982

    9.  Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                  983

   10.  Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                  984

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

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

P.VIII . Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty                23 950 904,00      28 374 258,20

    1.  Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva                                            991

    2.  Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva                                            992
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Číslo

položky
Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

Pod

rozvahový

účet

    3.  Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva                                            993

    4.  Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva                                            994      23 950 904,00      28 374 258,20

    5.  Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům                                         999     -23 950 354,10     -28 376 998,30
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       A.5.  Informace podle §18 odst.1 písm. c) zákona

Číslo

položky
Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

 1. Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění

 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných  finančních orgánů                              475,00
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       A.6.  Informace podle § 19 odst.5 písm. a) zákona

   K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv

   na finanční situaci účetní jednotky.

       A.7.  Informace podle § 19 odst.5 písm. b) zákona

   Účetní jednotka nemá invormace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem

   na finanční situaci účetní jednotky.

       A.8.  Informace podle § 66 odst.6

   K 31.12.2014 účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovisotí.

       A.9.  Informace podle § 66 odst.8

   Nevztahuje se k právní formě účetní jednotky
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Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
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Číslo

položky
Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

Syntetický

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

Číslo

položky
Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

C.1.   Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období             258 943,97       1 452 975,00

C.2.   Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti            87 015,00          87 015,00
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       D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

   účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty

       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 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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       E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce Doplňující informace Částka

D.II.8.     nevyčerpaná záloha-investiční transfer od Města Trhový Štěpánov - překládka               28          288 081,00 Kč

 vysokého napětí-bude dočerpáno v roce 2016  

FENIX, Výkaznictví 7.60.116 Strana 10 Tisk: 24.3.2016 13:17:33 



Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.2.2016 8:54:11

Název účetní jednotky:  Ekoso, svazek obcí

Sídlo:  Dubějovická 269

       257 63 Trhový Štěpánov

 územně samosprávný celekPrávní forma:

Předmět činnosti:  Plnění úkolů při zabezpečování čistoty obcí a ochrany životního prostředí. Výstavba a

                  rozšiřování skládky pro sdružené obce

IČO : 49828029

       E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce Doplňující informace Částka

A.III.2.    účet 572-obsahuje dotace poskytnuté obcím svazku obcí EKOSO                               96          969 300,00 Kč

B.IV.2.     účet 672-obsahuje rozpuštění dotace na pořízení DHM                                        8           87 015,00 Kč
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       E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce Doplňující informace Částka
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Sídlo:  Dubějovická 269

       257 63 Trhový Štěpánov

 územně samosprávný celekPrávní forma:

Předmět činnosti:  Plnění úkolů při zabezpečování čistoty obcí a ochrany životního prostředí. Výstavba a

                  rozšiřování skládky pro sdružené obce

IČO : 49828029

       E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce Doplňující informace Částka
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IČO : 49828029

Ostatní fondy

       F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Položka

Číslo Název

G.I.   Počáteční stav fondu k 1.1.

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

 Čerpání fonduG.III.

 Konečný stav fonduG.IV. 

FENIX, Výkaznictví 7.60.116 Strana 14 Tisk: 24.3.2016 13:17:33 



Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
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IČO : 49828029

Stavby

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

Číslo

položky Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ

MINULÉ

BRUTTO KOREKCE NETTO

 Stavby                                       G.         23 424 877,00     23 104 906,00     35 901 879,00     59 006 785,00

 Bytové domy a bytové jednotkyG.1.  

 Budovy pro služby obyvatelstvuG.2.  

 Jiné nebytové domy a nebytové jednotky       G.3.        2 848 008,40      2 818 422,40      1 255 949,00      4 074 371,40

 Komunikace a veřejné osvětlení               G.4.        1 589 780,00      1 564 857,00      1 996 951,00      3 561 808,00

 Jiné inženýrské sítě                         G.5.          420 159,00        411 025,00      1 280 560,00      1 691 585,00

 Ostatní stavby                               G.6.       18 566 929,60     18 310 601,60     31 368 419,00     49 679 020,60
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IČO : 49828029

Pozemky

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

Číslo

položky Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ

MINULÉ

BRUTTO KOREKCE NETTO

 PozemkyH.    

 Stavební pozemkyH.1.  

 Lesní pozemkyH.2.  

 Zahrady, pastviny, louky, rybníkyH.3.  

 Zastavěná plochaH.4.  

 Ostatní pozemkyH.5.  
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Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
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IČO : 49828029

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

Číslo

položky
Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

I.     Náklady z přecenění reálnou hodnotou                                                                          161 055,00

I.1.   Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2.   Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou                                                                  161 055,00
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       J.    Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo

položky
Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

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

FENIX, Výkaznictví 7.60.116 Strana 18 Tisk: 24.3.2016 13:17:33 



Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.2.2016 8:54:11

Název účetní jednotky:  Ekoso, svazek obcí

Sídlo:  Dubějovická 269

       257 63 Trhový Štěpánov

 územně samosprávný celekPrávní forma:

Předmět činnosti:  Plnění úkolů při zabezpečování čistoty obcí a ochrany životního prostředí. Výstavba a

                  rozšiřování skládky pro sdružené obce

IČO : 49828029

       K.    Doplňující informace k poskytnutým garancím

       K.1.    Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

 IČO účetní   

  jednotky -  ní jednotky -Název účet

  věřitele  televěři

         1     2 

 Celková výše     

Druhplnění     IČO VýšeDatumNominálníDatum 

dluhovéhoručitelem od     účetní plněníplněníhodnotaposkytnutíní jednotky -Název účet

nástrojeposkytnutí  jednotky - ručitelemručitelemzajištěnégaranceníkadluž

 garance   dlužníka v daném rocev daném rocepohledávky   

109       3 87654 

       K.2.    Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

 IČO účetní   

  jednotky -  ní jednotky -Název účet

  věřitele  televěři

         1     2 

 Celková výše     

Druhplnění     IČO VýšeDatumNominálníDatum 

dluhovéhoručitelem od     účetní plněníplněníhodnotaposkytnutíní jednotky -Název účet

nástrojeposkytnutí  jednotky - ručitelemručitelemzajištěnégaranceníkadluž

 garance   dlužníka v daném rocev daném rocepohledávky   

109       3 87654 
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       L.    Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

    Základní      údaje

fázeStavební   Dodavatel  

    Datum 

RokRok   Projekt IČObchodní firma uzavřeníDruh

ukončenízahájení    smlouvyprojektu

76      1 54 32

  majetkuna pořízenívynaloženéVýdajeOcenění

      pořizovaného

    Projekt Celkemt-1t-2t-3t-4majetku dle

      smlouvy

       1 1312111098

      upnostPlatby za dost

v tom: v tom: v tom:   

Výdaje na Výdaje na Výdaje na   

pořízenít-2   Projekt pořízenít-3pořízenít-4KonecPočátek

majetku majetku majetku   

2120      1 191817161514

 zadavateleplněníplatby       aDalší upnostPlatby za dost

     Výdaje nav tom: 

     pořízeníVýdaje na 

Celkemt-1   Projekt t-2t-3t-4majetkupořízenít-1

     celkemmajetku 

2928      1 272625242322

Podpisový záznam:
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