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Příloha v účetní závěrce dle
Zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví k 31. 12. 2018

Zájmové sdružení obcí pro plynofikaci oblasti Knínic a okolí – v
likvidaci
Obecné údaje
Název: Zájmové sdružení obcí pro plynofikaci oblasti Knínic a okolí - v likvidaci
Sídlo:

Knínice 2, 588 56 Telč

Právní forma : svazek obcí
Předmět činnosti: stanoveno předpisem č. 128/2000 Sb.
Dle výpisu z registru ekonomických subjektů bylo vydáno tato oprávnění:
-

Plynofikace členských obcí svazku

IČ: 70 80 97 55
Rozvahový den: 31. 12. 2018
Organizační struktura: předseda, místopředseda
Zřizované organizační složky: ---Zřizované příspěvkové organizace: ---Předseda: Stanislav Veselý
Místopředseda: Pavel Benda
Svazek nemá podíl na základním kapitálu žádné obchodní společnosti
Svazek není členem žádného sdružení.
Přepočtený počet zaměstnanců: 0
Odměny členům zastupitelstva: 0,- Kč
Celková výše mzdových nákladů zaměstnanců svazku: 0,- Kč
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
1. Způsob ocenění:
Zásoby - pořizovací cenou
Dlouhodobý majetek nakupovaný - pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s pořízením
Součástí ocenění jsou úroky z přijatých dlouhodobých úvěrů do doby zařazení majetku do užívání.
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 0 do 60 tis. Kč
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech, v roce 2018
nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností.
Cenné papíry a majetkové účasti: nejsou
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Rozhodující vliv - pořizovací cenou, v roce 2018 nepoužita.
Ostatní finanční investice - reálná hodnota, v roce 2018 nepoužita
2. Reprodukční pořizovací ceny:
Nabyté pozemky směnnou byly oceněny na základě znaleckých posudků. Majetek bezúplatně předaný
státem v cenách historických dle předávacích protokolů. Podrobněji je ocenění popsáno u dlouhodobého
majetku.
3. Změny způsobů oceňování: V roce 2018 nebyly změny ve způsobu oceňování.
4. Odpisový plán: Účetní jednotka neprovádí účetní ani daňové odpisy.
5. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby v roce 2018
nebyly realizovány v cizí měně.
6. Ostatní změny metody účtování: Nepoužity.
Vybrané podstatné údaje pro posouzení majetkoprávní situace
1. Pohledávky z obchodního styku k 31. 12. 2018: 0,-Kč
2. Celkové pohledávky po lhůtě splatnosti: 0,- Kč
3. Z toho pohledávky s nízkou pravděpodobností vymožení: 0,- Kč
4. Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak jištěny : Nejsou.
5. Závazky z obchodního styku k 31. 12. 2018: 0,- Kč
6. Závazky po lhůtě splatnosti více než 180 dnů: Nejsou.
7. Závazky kryté zástavním právem nebo jinak jištěny: Nejsou
8 . Závazky nevedené v účetnictví: Nejsou.
9. Najatý majetek (finanční leasing): Není.
10. Majetek zatížen zástavním a jiným věcným právem: 0,- Kč
11. Dlouhodobý majetek: v Kč (významné obraty)
Nedošlo k žádným významným změnám.
12. Ostatní významné skutečnosti: ---13. Významné dlouhodobé závazky: --Zpracoval: Stanislav Veselý, předseda
V Knínicích dne 10.01. 2019

Schválil:

Stanislav Veselý,předseda

