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Číslo Pdr ÚČETNÍ OBDOBÍ
položky           Název položky úč.        B ĚŽNÉ       MINULÉ

P.I. Majetek a závazky ú četní jednotky       463 840.30       407 636.80

1. Jiný drobný DNM 901        25 887.95        25 887.95
2. Jiný drobný DHM 902       437 952.35       381 748.85
3. Vyřazené pohledávky 905
4. Vyřazené závazky 906
5. Ostatní majetek 909

P.II. Krátkodobé podmín ěné pohledávky a závazky z transfer ů

1. Krátkodobé podmín ěné pohledávky z p ředfin. transfer ů 911
2. Krátkodobé podmín ěné závazky z p ředfin. transfer ů 912
3. Krátkodobé podmín ěné pohledávky ze zahran. transfer ů 913
4. Krátkodobé podmín ěné závazky ze zahran. transfer ů 914
5. Ostatní krátkodobé podmín ěné pohledávky z transfer ů 915
6. Ostatní krátkodobé podmín ěné závazky z transfer ů 916

P.III. Podmíněné pohledávky z d ůvodu užívání cizího majetku

1. Krátkodobé podmín ěné pohled. z d ůvodu užívání majetk JO 921
2. Dlouhodobé podmín ěné pohled. z d ůvodu užívání majetk JO 922
3. Krátkod.podmín.pohled. z d ůvodu užívání maj. JO-smlouva 923
4. Dlouhod.podmín.pohled. z d ůvodu užívání maj. JO-smlouva 924
5. Krátkod.podmín.pohled. z d ůvodu užívání maj. JO-jiné 925
6. Dlouhod.podmín.pohled. z d ůvodu užívání maj. JO-jiné 926

P.IV. Další podmín ěné pohledávky

1. Krátkod. podm.pohl. ze smluv o prodeji DM 931
2. Dlouhod. podm.pohl. ze smluv o prodeji DM 932
3. Krátkod. podm.pohledávky z jiných smluv 933
4. Dlouhod. podm.pohledávky z jiných smluv 934
5. Krátkod. podm. pohledávky ze sdílených daní 939
6. Dlouhod. podm. pohledávky ze sdílených daní 941
7. Krátkod. podm. pohl. ze vztahu k jiným zdr. 942
8. Dlouhod. podm. pohl. ze vztahu k jiným zdr. 943
9. Krátkod. podm. úhrady pohled. z p řij.zajiš. 944
10. Dlouhod. podm. úhrady pohled. z p řij.zajiš. 945
11. Krátkod. podm. pohled. ze soud.spor ů atd. 947
12. Dlouhod. podm. pohled. ze soud.spor ů atd. 948

P.V. Dlouhodobé podmín ěné pohledávky a závazky z transfer ů

1. Dlouhodobé podmín ěné pohledávky z p ředfin. transfer ů 951
2. Dlouhodobé podmín ěné závazky z p ředfin. transfer ů 952
3. Dlouhodobé podmín ěné pohledávky ze zahran. transfer ů 953
4. Dlouhodobé podmín ěné závazky ze zahran. transfer ů 954
5. Ostatní dlouhodobé podmín ěné pohledávky z transfer ů 955
6. Ostatní dlouhodobé podmín ěné závazky z transfer ů 956
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P.VI. Podmíněné závazky z d ůvodu užívání cizího majetku

1. Krátkodobé podmín ěné závazky z operat.leasingu 961
2. Dlouhodobé podmín ěné závazky z operat. leasingu 962
3. Krátk.podmín.záv.z finan čního leasingu 963
4. Dlouh.podmín.záv.z finan čního leasingu 964
5. Krátk.podmín.záv.z d ůvodu užív.cizího maj.výp 965
6. Dlouh.podmín.záv.z d ůvodu užív.cizího maj.výp 966
7. Krátk.podmín.záv.z d ův.užív.cizího maj.-jiné 967
8. Dlouh.podmín.záv.z d ův.užív.cizího maj.-jiné 968

P.VII. Další podmín ěné závazky

1. Krátk.podmín.záv.ze smluv o po řízení DM 971
2. Dlouh.podmín.záv.ze smluv o po řízení DM 972
3. Krátk.podmín.závazky z jiných smluv 973
4. Dlouh.podmín.závazky z jiných smluv 974
5. Krátk.podmín.závazky z kolaterálu 975
6. Dlouh.podmín.závazky z kolaterálu 976
7. Krátk.podmín.záv. vypl. z práv.p ředp. a další 978
8. Dlouh.podmín.záv. vypl. z práv.p ředp. a další 979
9. Krátk.podmín.záv. z poskytnutých garancí jednoráz. 981
10. Dlouh.podmín.záv. z poskytnutých garancí jednoráz. 982
11. Krátk.podmín.záv. z poskyt. garancí ostatní 983
12. Dlouh.podmín.záv. z poskyt. garancí ostatní 984
13. Krátkodobé podmín ěné závazky ze soudních spor ů 985
14. Dlouhodobé podmín ěné závazky ze soudních spor ů 986

P.VIII Ostatní podmín ěná aktiva a pasiva a vyrovnávací ú čty

1. Ostatní krátkodobá podmín ěná aktiva 991
2. Ostatní dlouhodobá podmín ěná aktiva 992
3. Ostatní krátkodobá podmín ěná pasiva 993
4. Ostatní dlohodobá podmín ěná pasiva 994
5. Vyrovnávací ú čet k podrozvahovým ú čt ům 999       463 840.30       407 636.80


