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

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 07.02.2013  čas: 23.05

75023407 Základní škola a mateřská škola Vanovice, okr. Blansko, p.o.

příspěvková organizace Vanovice 130, 679 36

Název organizace :

Právní forma : Sídlo :

IČO :

sestavená k 31.12.2012

ZÁKLADNÍ

( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )

okamžik sestavení: 07.02.2013  23:05   

Podroz-
vahový

účet

Číslo 
položky

O B D O B Í

B Ě Ž N É M I N U L É

P.I. Majetek ú četní jednotky sou čet P.I.1. až P.I.3.
        1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
        2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902
        3. Ostatní majetek 903

P.II. Vyřazené pohledávky a závazky sou čet P.II.1. až P.II.2.
        1. Vyřazené pohledávky 911
        2. Vyřazené závazky 912

P.III. Podmín ěné pohledávky z d ůvodu užívání majetky jinou osobou sou čet P.III.1. až P.III.6.
        1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921
        2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922
        3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923
        4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924
        5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925
        6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926

P.IV. Další podmín ěné pohledávky a ostatní podmín ěná aktiva sou čet P.IV.1. až P.IV.14.
        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
        9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944
       10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945
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       11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947
       12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948
       13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 949
       14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 951

P.V. Podmín ěné závazky z d ůvodu užívání cizího majetku sou čet P.V.1. až P.V.8.
        1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 961
        2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 962
        3. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu 963
        4. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu 964
        5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965
        6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966
        7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967
        8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968

P.VI. Další podmín ěné závazky a ostatní podmín ěná pasiva sou čet P.VI.1. až P.VI.14.
        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 nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 975
        6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 976
        7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo 978
        8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo 979
        9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 981
       10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 982
       11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 983
       12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 984
       13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 985
       14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 986

P.VII. Vyrovnávací ú čty = P.VII.1.
        1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999
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