
A Závazný vzor

Č. aktiva / pasiva / 
výnosu / nákladu / 

podrozvahového účtu 2)
Název organizace 3) IČ 4) Vysvětlovaná částka Vysvětlení (text) 5)

B Poznámky ke způsobu vyplnění

Část XVII: Vysv ětlení významných částek1)

Název, právní forma, sídlo, IČ vybrané účetní jednotky

Sestaveno k ___________

Údaje v Části XVII slouží pro účely sestavení účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu.

Metodika tvorby PAP (Tabulka 5) obsahuje výčet syntetických účtů, u kterých je vyžadováno vysvětlení významných částek, a rozsah vysvětlení významných částek.

Vysvětlivky:

1) Vysvětlují se významné částky položek účetních záznamů Pomocného analytického přehledu (části I, II, III a XV).

2) Uvede se číslo aktiva/pasiva z části I, číslo nákladu z části II, číslo výnosu z části III a číslo podrozvahové položky z části XV vztahující se k dané vysvětlované 
skutečnosti.

3)  Uvede se partner aktiva/pasiva/transakce nebo partner evidovaný na podrozvahovém účtu: 
- název právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku, včetně dodatku označujícího její právní formu, popřípadě též dovětku „v likvidaci“,
- u právnických osob, které se nezapisují do obchodního rejstříku název, pod kterým byly založeny nebo zřízeny,
- u fyzických osob jméno, příjmení a adresa trvalého bydliště,
- u ostatních subjektů název, pod nímž vystupují vůči třetím osobám.

4)  Uvede se identifikátor podle Přílohy č. 1 (Číselník Partneři PAP) Metodiky tvorby PAP.
5)  Uvede se stručný a jednoznačný popis vysvětlovaných skutečností.

V každém řádku je vždy uvedena jedna částka vztahující se k jednomu partnerovi aktiva/pasiva/transakce nebo patrnerovi evidovanému na podrozvahovém účtu, jedna 
položka tedy může být vysvětlena ve více řádcích (dle počtu souvisejících jednotek).
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položka tedy může být vysvětlena ve více řádcích (dle počtu souvisejících jednotek).


