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---------------------------------------------------------------------------------------------------------Položka
Stav k 1. 1.
Stav k 13/2004
Název položky
èíslo ---------------------------------------1
2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------1. INFORMACE, které vyplývají z ustanovení §18 a §19 zákona 563/1991 Sb. o úèetnictví
- úèetní jednotka uvede v samostatné pøíloze
2. INFORMACE o stavu položek podle Pøílohy è.3 vyhlášky 505/2002 Sb.
2.I. Položky 1 až 19 a 50 až 51 se vykáží k 30. 6. nebo k rozvahovému dni v uspoøádání :
Dotace celkem na dlouhodobý maj.ze stát.roz.(z AÚ k úètu 346) 1
X
z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek
2
X
z toho na: výzkum a vývoj
3
X
vzdìlávání pracovníkù
4
X
informatiku
5
X
individuální dotace na jmenovité akce
6
X
Pøijaté prostø.ze zahr.na dlouh.majetek
(z AÚ k úètu 916) 7
X
Pøij.dot.celkem na dl.majetek z rozp.ÚSC
(z AÚ k úètu 348) 8
X
Pøij.pøísp.a dot.na provoz ze stát. rozpoètu(z AÚ k úètu 691) 9
X
z toho: pøij.pøísp.na provoz od zøizov.(z AÚ k úètu 691)10
X
z toho: výzkum a vývoj
11
X
vzdìlávání pracovníkù
12
X
informatiku
13
X
pøij.dot.na neinv.nákl.souvis.s fin.programù
evid.v ISPROFIN od zøizovatele (z AÚ k úètu 691)14
X
pøij.prostø.na výzk.a výv.od posk.jiných než
od zøizovatele
(z AÚ k úètu 691)15
X
Pøij.prostø.na výzk.a výv.z rozp.územních samospráv.celkù
(z AÚ k úètu 691)16
X
Pøij.prostø.na výzk.a výv.od pøíjemcù úèelové podpory
(z AÚ k úètu 691)17
X
Pøijaté prostøedky na provoz ze zahranièí
(z AÚ k úètu 691)18
X
Pøij.pøísp.a dot.celkem na provoz z rozp.ÚSC(z AÚ k úètu 691)19
X
Pøij.pøísp.a dot.na provoz z rozp. st.fondù (z AÚ k úètu 691)50
X
Pøij.dot.celkem na dlouhod.maj.z rozp.státních fondù
51
X
6.450.907,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------Položka
Stav k 1. 1.
Stav k 13/2004
Název položky
èíslo ---------------------------------------1
2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------2.II. Položky 20 až 49 a 52 až 54 se vykáží k 1.lednu a k 30.èervnu nebo k rozvahovému dni v uspoøádání:
Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - kraj.úøadu (úèet 271) 20
Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - obci
(úèet 271) 21
Pøij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - ze stát.rozp.(úèet 272) 22
Pøij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od kraj.úøadu(úèet 272) 23
Pøij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od obce
(úèet 272) 24
Pøij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od stát.fondù(úèet 272) 25
1.478.374,00
1.078.374,00
Pøij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od ost.veø.r.(úèet 272) 26
Poskyt.pøech.výpomoci pøísp.org. - org.sl.státu (úèet 273) 27
Poskyt.pøech.výpomoci pøísp.org. - kraj.úøadem
(úèet 273) 28
Poskyt.pøech.výpomoci pøísp.org. - obcí
(úèet 273) 29
Krátkodobé bankovní úvìry tuzemské
(úèet 281) 30
Krátkodobé bankovní úvìry zahranièní
(úèet 281) 31
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku
(úèet 283) 32
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahranièí
(úèet 283) 33
Ost.krátk.závazky (finanèní výpomoci) tuzemské
(úèet 289) 34
Ost.krátk.závazky (finanèní výpomoci) zahranièní (úèet 289) 35
Smìnky k úhradì tuzemské
(úèet 322) 36
Smìnky k úhradì zahranièní
(úèet 322) 37
Dlouhodobé bankovní úvìry tuzemské
(úèet 951) 38
5.979.412,20
Dlouhodobé bankovní úvìry zahranièní
(úèet 951) 39
Vydané dluhopisy tuzemské
(úèet 953) 40
Vydané dluhopisy zahranièní
(úèet 953) 41
Dlouhodobé smìnky k úhradì tuzemské
(úèet 958) 42
Dlouhodobé smìnky k úhradì zahranièní
(úèet 958) 43
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské
(úèet 959) 44
Ostatní dlouhodobé závazky zahranièní
(úèet 959) 45
Nakoup.dluh.a smìnky k inkasu celkem(z AÚ úètù 063,253a312) 46
z toho:krátk.dluhopisy a smìnky ÚSC
(z AÚ úètù 253a312) 47
komunální dluhopisy ÚSC
(z úètu 063) 48
ost.dluh.a smìnky veø.rozp. (z AÚ úètù 063,253,312) 49
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpeèení
a pøíspìvku na státní politiku zamìstnanosti
52
Splatné závazky veøejného zdravotního pojištìní
53
Evidované daòové nedopl.u místnì pøísl. finanèních orgánù
54
__________________________________________________________________________________________________________
2.III. Organizaèní složky státu vykazují stavy údajù položek è. 20,21 a 27 pøílohy
Ministerstva jako organizaèní složky státu vykazují též stavy údajù položky
úèetní závìrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajù položek è. 20
závìrky. Pøíspìvkové organizace vykazují údaje položek è. 1 až 19, 30 a 31,
pøílohy úèetní závìrky. Stav položky è. 50 vykazují pøíspìvkové organizace.
54 vykazují ÚSC, pøíspìvkové organizace, státní fondy a OSS.

úèetní závìrky.
è. 46 až 49 pøílohy
až 49 pøílohy úèetní
34 a 35, 38 a 39
Stavy položek è. 51 až

3. DALŠÍ ÚDAJE, které nejsou obsaženy v èásti 1. nebo 2. pøílohy úèetní závìrky, které jsou podstatné pro
posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaøení úèetní jednotky nebo které
stanoví provádìcí pøedpis nebo zøizovatel.
- úèetní jednotka uvede v samostatné pøíloze
*** Konec sestavy ***

