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A.4. lnformacé podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtův knize podrozvahových účtú
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A.5. Infořmace podle §

l8 odst.

3 písm. b) zákona

A.6. lnformáce podle § 19 odst. 6 zákona

B.1.|nformace podle
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B.2, lnlormace podle § 66
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B.3.informace podle § 68 od§t.3
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D.1. Počet jed notlivých Věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Hodnoia: 0,00

D.2, celková Výměla l€sních pozemků s Iesním porostem

Hodnota: 0,00

D.3. Výš€

oceněnícelkové výměry lesních pozemků s lesním pořostem

Ve

Výši57 Kč/m2

Hodnola: 0,00

D,4. Výměía lesních poz€mkú

s lesním porostem oceněným jiným způ§obem

Hodnota 0,00

D.5. Výše ocenění

lesních pozemků s lesním porostém océněným jiným způsobem

Hodnota: 0,00

D.6, Průměrná výše ocenění Výméry l€sních pozemkú s lesním polostem oceněných jiným zpúsobem

Hodnola: 0.00

D,7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným zpúsobem

Hodnota: 0,00

E.1. Doplňujíciinformaca k položkám rozvahy

E.2. Doplňující informace k položkám výkažu zisku a ztraty

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocich

E,4. Doplňující informace k položkám přehiedu o změnách vla§tního kapitálu
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F. Doplňující informace k fondům účetnijednotky
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H, DoplňUjicí informace k položce "A,l1.1.Pozemky" ýýkazu rczýahy
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K. Doplňujíci informace k po§kytnutým garancím
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