
Přiloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:  19.01.202214:08:39

Kontaktní osoba:

Název účetní jednotky:    Obec Janůvky
Sídlo:     Janůvky

569 43 Jevíčko
Právní forma:    územní samosprávný celek
lčo  : 00194549

A.4.  iniomace podle §7 odst.6 zákma o sta`ru úětů v knlze podrozvaho`úl` účd

P.i      Majetek a závazky účghT iednotky                                                                                                                                                                                                      11350,00                            5 850,00

1.  Jiný drobný dlouhodobý nohmooiý majst®k

2,  Jiný drobný dlouhodbbý hmohý majetek
3  Vyřazeíé Fohledávky

4  Vyrazonó závazky
5  0stahí majet®k

11350,00/                  5 850,00

P.n.   Krátkodobó podm. pohbdávky z bansferů a krátkodobó podm. závazky z Úi]nsft.rů

1 ,  Kr.  podm. pohledávl(y z predfin  oEnsf®rů

2.  Kr.  podm. závazky z predfin` hnsforů
3   Kr   podm. pohlodávl(y zo zahran. transfl)nl

4.  Kr.  podm. závazky zo zahran. bEnsferu

5.  Ostatní  kr  podm.  pohledávl(y z transferů

6  "tní kr  podm. zá\azky z transtorů

P,lil   Podmíněnó pohledávky z důvodu u2Ívání majetkujinou osobou

1   Krátkodobó podmíněn6 pohl   z důvodu úplao`ého užlvání majetl(u jinou osobou

2   Dlouhodobé podmíněnó pohl  z důvodu úplmého uŽívání majetku jincH) mbou

3   Krátkodobó pcidm.pohl.z důvodu uzlvání maj`jinou os.na základé sml   o výpůjčoe

4   0louhodobó podm pohl z důvodu užívánl msj`jimu o8.m základě sml. o výpůjčco

5`  Krátkodobó podmír`ěn6 pohl.  z dúvodu uŽívánl maj` jinou osobou z jlných dúvodů

6   Dlouhodobó podm[nóné pohl`  z dúvodu užlvánl maj` jinou osobou z jLných dú`mdů

P.IV.    Další  podmlněné  pohledávky

1    Knátkodobé podmíněné pot`lodávky ze smluv o prodeji dlouhodobóho majetku
~        2   Dlouhodobó podmínónó poh]edávky zo smluv o prodqyi diouhodabóho majetku

3   Krátkodobó podmíněnó pohlodávky z jjných smluv

4,  Dlouhodobé podmíněné potik*ávky z jiných smlw
5`  Krátkodobé podmíněn6 pohledávky ze sďk}ných daní

6.  Dlouhodobé podmTnén6 pohlodávky zo sdíbných daní

7,  Kmkodobó ptx]míněnó pohlodávky zo \tihu k jiným zdroiúm
s   Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu  k jíným zdrojům

9.  Krátkodobó podminěnó úhrady pohldávek z přTjatych zajištění

i O.  Dlouhodobé podmíněné Úhrady pohlodáwk z prijatých zsičtĎn[
11.  Krátkodobó podmlnéné pohl`  zg soudních 3porů, správ. řlzoní a jiných Hzoní

12.  Dlouhodobó podmíněné pohl. ze soudních sporu, správ,  řízení a jiných rfzení
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Přiloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestaveni:  19.01.202214:08:39

Kontaklni osoba :

Název účetni jednotky:    Obec Janůvky
Sídlo:     Janůvky

569 43 Jevíčko
Právní forma:    územní samosprávný celek
IČO  : 00194549

A.4.  ]nft)rmace podl® §7 odsl5 zákoria o sta`ru účtů v knlze podrozvahovýeli účú

•`.`;```'                                                                                                                          `".`   .-,.. ``                                  .... :,`j`.:-``''.`-:...1:`:.`   ..-.. ``,..``.-

P,V     Dl"hadobó podm  pohledávky zůansferů a dlcxihodobó podm.  závazky z Oansferú

1 .  DlcuhodotN5 pcidmínéné pohledávky z píedfimncování Oansferů

2.  Dl"hodobó podmíněné závazky z pbdfimnoo`Ání hn5fórů
3`  Dlouhodobé podmíněné pohledávky z® zahraničnich Ói]nsferú

4,  Dlouhodobé podmTnané závazky ze zahraničních transferů

5,  Ostatní dlouhodobé podmíněnó pohlodávky z hnsforů
6.  Osml dlouhodobé podminěnó závazky z Úansterů

P,Vl.   Podminěné závazky z důvodu užívánl c*zího imjďaJ

1.  KÍútkodobó podmíněnó zá\azky z operatimího leasingu

2.  Dlouhodobe podmíněno zá\/azky z operatimího leasingu
3.  KrÉtkodobó podmlněnó závazky z finar`čniho leasingu

4`  Dlouhodobé podmíněnó záwzky z finaněního leasingu

5.  Knátk.  podm. záv.  z dúvodu uŽívánl cizího maj. m základé smlow)/ o výpůjčco

6.  Dl"h.  podm,  záv.  z důvodu užívání cizlho maj.  m základě smk)uvy o výpůjčco

7.  Krátk   podm. záv. z dúvodu užlvánl ctz.  maj.  nebo jeho pře\cBtí z jín.  důvodů

8.  Dlouh.  podm`  záv.  z důvodu užívánl ciz.  maj   nobojeho převzetl ziin. důvodů

P.Vl l.  Další  podmíněnó závazky

1.  Krátkodobó podmínóné závazky zÓ smluv o pořízenl dbuhodobóho maj®mi

2   Dlouhodobé pcdmíněnó závazky z® smJw o porlzDní dlouhodobóho majetku

3.  Krátkodobé podminéné závazky z jiných smluv

4.  Dlouhodobé podminěnó závazky z jiných smluv

5.  Krátkodobó podmlněn6 zá\azky z přijatého kolaóorálu

6.  Dlouhodobé podmíněné závazky z pFl.jatóho kolateúlu

`          7.  Krátk podm záv. vypl   z práv.  pŤodp   a daJšl Činn. mmr zákon.,vyk. rtebo soud

s   Diouh.podm.záv  vypl. z práv  p[edp. a daN5Í činn. moci zákon ,výk. nebo soud.

9   Krátkodobó podmíněnó závazky z poskytnutych garancl jednorázových
10`  Dlouhodobó podmíněné závazky z poskyoiutých garancí jsdnorazovych

i i    Krátkodobó podmíněné závazky z poslomutych garancl ostaů`Ích
i 2   Dlouhodobó podmlnčn6 závazky z poskymutych garamí ostahích

i 3.  Kíátl(odobó poclmíněné závazky z® soudních sporů.  správních řízení a jiných řlz

14`  Krátkodobó podmíněnó závazky ze soudních sporú,  správních řl.zoní a jhých řlz
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Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:  19.01.202214:08:39

Kontaktní osoba :

Název účetní jednotky:    Obec Janůvky
Sídlo:     Janůvky

569 43 Jevíčko
Práviií forma:    územní samosprávný celek
lčo  : 00194549

A.4.  inbmaoe podle g odst.5 zákorLa o stÉmi účtů v knlze podraz`/aho`úh tičtů

E......EE=
P.Vlll. Ostmí podmínóná aktiva a ostaóií podmínéná pasiva a vynrivacl  účt)/                                                                                                             1407 371.00                  1407 371.00

1   0stahí krátkodobá podmínéná amva
2   0stahí dlouhodobá podmím5ná akti`m
3   0statní krátkodobá podmíněná pas^ra
4   ostab`Í dlouhodobá podmíněná pa§i\m

5   Vyrovnávací účot k podrozvahovým Účt[Lm

1407371,00/          1407371,00

1418721,00/           1413221.00
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Příloha

seslavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:  19.01.202214:08:39

Název účetní jednotky:    Obec Janůvky
Sídlo:     Janůvky

569 43 Jevíčko
Právní forrna:     územní samosprávný celek
lčo  : 00194549

Kontaktní osoba:
C.     Doplňujicí lntormaee k poFažkám roz.\/ahy ..-C.I.1. Jměni účetni [ednotky"-a -'C.l.3. Transtery na pořizeri dlouhod.ma|etku"

|ů                                                               Ná.t;vpulužhy                 r                                               i        BH::ETN',°BD:A:m
C.1.     Zvýš®ní stavu úansforti na porízonl dk)uhodobóho majotl(u za béžné účetní období                                                                                                   814 687,00                   2 085 583,00

C.2.     SníženT staw úitnsforu m poíízení dlouhod.majstku vo vócnó a čascM; souvi§losti                                                                                                244 278,24                        34 890,33
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Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč. s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:  19.01.202214:08:39

Kontaktní osoba:

Ostatní fondy

Název účetni jednotky:    Obec Janůvky
Sídlo:     Janůvky

569 43 Jevičko
Právní foma:    územní samosprávný celek
lčo  :  00194549

F. Doplňqici lnbrrmoe k tondům úěetnl jednotbr

1,  Přeb)m/ hospodaření z minulých let

2.  Příjmy běžnóho roku,  ktsré nejsou určeny k využftí v běžném rooe

3.  Převody prostbdků z rozpočtu bĎhem roku do účetových poněžních  bndů
4.  Ostsúií tvorba ftmdu

G`lll.       Čerpánl  fbndu

G IV.       Konočnýstavfondu
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Sídlo:     Janůvky
569 43 Jevíčko

F>rávn(  forma       uzerTi"  samospravný  celek

lčo  .  00194549

Kontaktní o§oba..

Stavby

G. Doplňtijíci. [nbrimoe k položce -"A.ll.3. 8tmrb}r `ýkazu raz`/ahy

iiiiiiiiiiiiiiiil

Číslopoložky
Název položky

ÚČETNI OBDOBl

BĚŽNÉ
MINULÉ

BRUTTO KOREKCE NETTO

G             Stavby                                                                                                                                                         4 958 722,CK)                     742 560,CX)                 4 216162,00                  4 476 255,00

G I          Bytové domy a bytové jednotiq/

G.2.        Budovy pro služby ob}r`dlgtwi

G.3         Jjnó nebytové domy a nobytové jednotlq/
G.4.         Komunikace a veh)jn6 osvétlení

G.5.        Jiné inženýrské sítĎ

G.6        0stahí stavby

227 458,00                     119 424,00                    108 034,00                      110 878.00

171671,00                       88 437,00                       83 234,CN)                         85 406,00
47o l 53,oo                     go 6oo,0o                  370 553,oo                    225 a26,oo

2 000,00                        1280.0)                           720,00                             768,00
4 087 440,m                   442 819,q               3 644 621,CO                 4 053 377,00
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