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Výpočet pom ěrových ukazatel ů za 01-13/2012 
                                                                               
dle ustanovení §10 odst.4 písm. b) zákona č.420/2004 Sb. 
 
 
I. Podíl pohledávek na rozpo čtu  
                                 
A1. Dlouhodobé pohledávky: 
 
Dlouhodobé pohledávky                                                    0.00 
 
A2. Krátkodobé pohledávky: 
Odběratelé                                               311         62449.00 
Směnky k inkasu                                          312             0.00 
Pohledávky za eskontované cenné papíry                   313             0.00 
Jiné pohledávky z hlavní činnosti                        315           840.00  
Poskytnuté návratné finan ční výpomoci krátkodobé         316             0.00  
Krátkodobé pohledávky z postoupených úv ěr ů               317             0.00 
Pohledávky za zam ěstnanci                                335             0.00 
Zúčtování s institucemi soc.zabezpe čení a zdr.pojišt ění  336             0.00 
Jiné p římé dan ě                                          342             0.00 
Daň z p řidané hodnoty                                    34 3             0.00 
Pohledávky za vybranými úst ředními vládními institucemi  346             0.00 
Pohledávky za vybranými místními vládními instituce mi    348             0.00 
Krátkodobé pohledávky z ru čení                           361             0.00 
Pevné termínové operace a opce                           363             0.00 
Pohledávky z finan čního zajišt ění                        365             0.00 
Pohledávky z vydaných dluhopis ů                          367             0.00 
Krátkodobé pohledávky z nástroj ů spolufinanc.ze zahrani č 371             0.00 
Ostatní krátkodobé pohledávky                            377          8600.00 
 
B1. Rozpo čtové p říjmy celkem po konsolidaci:                        3361381.44 
 
B2. Zisk po zdan ění z hospodá řské činnosti :                              0.00 
 
                                                                             
                                                   
                            A. Vymezení pohledávek          :        71889.00 
                            B. Vymezení rozpo čtových p říjm ů :      3361381.44 
                                                                             
                                                   Výpočet  :         A/B*100 % 
                            I. Podíl pohledávek na rozpo čtu :            2.14 % 
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II. Podíl závazk ů na rozpo čtu     
                                  
C1. Dlouhodobé závazky: 
 
Dlouhodobé závazky                                                       0.00 
 
C2. Krátkodobé závazky: 
Krátkodobé úv ěry                                         281             0.00 
Eskontované krátkodobé dluhopisy /sm ěnky/                282             0.00 
Krátkodobé závazky z vydaných dluhopis ů                  283             0.00 
Jiné kratkodobé p ůj čky                                   289             0.00 
Dodavatelé                                               321         26788.74 
Směnky k úhrad ě                                          322             0.00 
Závazky z d ělené správy a kaucí                          325             0.00 
Přijaté návratné finan ční výpomoci krátkodobé            326             0 .00 
Zaměstnanci                                              331         40710.00 
Jiné závazky v ůči zam ěstnanc ům                           333             0.00 
Zúčtování s institucemi soc.zabezpe čení a zdrav.pojišt ěn 336         18388.00 
Jiné p římé dan ě                                          342          8012.00 
Daň z p řidané hodnoty                                    34 3             0.00 
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce           345             0.00 
Závazky k vybraným úst ředním vládním institucím          347             0 .00 
Závazky k vybraným místním vládním institucím            349             0.00 
Krátkodobé závazky z ru čení                              362             0. 00 
Pevné termínové operace a opce                           363             0.00 
Závazky z finan čního zajišt ění                           366             0.00 
Závazky z upsaných nesplacených cenných papír ů a podíl ů  368             0.00 
Krátkodobé závazky z nástroj ů spolufinanc.ze zahrani čí   372             0.00 
Ostatní krátkodobé závazky                               378             0.00 
 
B1. Rozpo čtové p říjmy celkem po konsolidaci:                        3361381.44 
 
B2. Zisk po zdan ění z hospodá řské činnosti :                              0.00 
 
                                                                             
 
                            C. Vymezení závazk ů             :        93898.74 
                            B. Vymezení rozpo čtových p říjm ů :      3361381.44 
                                                                             
                                                   Výpočet  :         C/B*100 % 
                            II. Podíl závazk ů na rozpo čtu   :            2.79 % 
 
 
 



Obec D řešín                                                                                            KEO 8. 01a  / Uc01a 
 I Č:00251160                                                                                           zp racováno: 31.01.2013 
                                                                                                       strana    :          3 

 
Výpočet pom ěrových ukazatel ů za 01-13/2012 
                                                                               
dle ustanovení §10 odst.4 písm. b) zákona č.420/2004 Sb. 
 
 
 
III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 
                                                                  
 
                            D. Vymezení zastaveného  majetku :            0.00 
                            E. Vymezení majetku cel kem      :     30736813.71 
                                                                             
                                                   Výpočet  :         D/E*100 % 
                            III. Podíl zastaveného majetku  :            0.00 % 
 
 
 
 
Komentá ř k pom ěrovým ukazatel ům: 
                                 
                      Celková výše dlouhodobých poh ledávek  :            0.00 
                      Celková výše dlouhodobých záv azk ů     :            0.00 
__ 
 


