Příloha rozvahy
Kontrole byla předložena Příloha rozvahy k 31.12.2013, jednotlivé položky v příloze navazují
na hodnoty uvedené v Rozvaze a byla vyplněna ve všech částech, pro něž měla obec
v účetnictví informace a kde tak ukládá vyhláška Č. 410/2009 Sb.

Inventurní soupis majetku a závazků
Obec postupovala při realizaci inventur podle vyhlášky Č. 270/2010 Sb.
K zajištění inventarizace majetku k 31. 12.2013 bylo kontrole předloženo:
- Směrnice o provedení inventarizace Č. 2/2011,
- Plán inventur za rok 2013,
- Proškolení členů IK
- Inventarizační zpráva za rok 2013 ze dne 15.1.2014.
Dokumentace obsahovala všechny náležitosti požadované vyhláškou Č. 270/2010.
K jednotlivým majetkovým účtům byly doloženy inventurní soupisy, stavy majetku k datu
31. 12. 2013 uvedené na inventurních soupisech souhlasí se stavy v účetnictví, nebyly zj ištěny
inventurní rozdíly ani nebyla přijata žádná opatření a nebyly podány žádné návrhy.
V rámci podkladů o provedené inventarizaci byla doložena oblast podrozvahové evidence,
která zahrnovala ocenění lesních porostů 13 30227600 Kč.
Inventarizační zpráva byla projednána a schválena v ZO dne 15.1.2014, bod Č. 269.
Výkaz zisku a ztráty
Kontrole byly předloženy Výkaz zisku
s následujícími hodnotami:
období
01 - 07/2013
náklady celkem
719 348,22 Kč
výnosy celkem
1 172 207,59 Kč
výsledek hospodaření
452 859 37 Kč

a ztráty za období

1-07/2013

a 1-12/2013,

01 - 12/2013
1 687 432,99 Kč
2 137710,75 Kč
450277,76 Kč

Hospodářský výsledek souhlasí s údajem rozvahy na účtu 493 - Výsledek hospodaření
běžného účetního období.
Obec neprovozuje hospodářskou činnost.
Odpisování dlouhodobého majetku
Každá majetková karta má zpracovaný odpisový plán. Dle směrnice k odpisování majetku se
předpokládá rovnoměrný způsob odpisování při účtování odpisů 1x ročně až do výše 5%
zůstatkové ceny. Takto zúčtované odpisy za rok 2013 činily 56 827,00 Kč, k tomu doložen
účetní doklad Č. 423 ze dne 31.12.2013.
Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán
Obec Dalešice není zřizovatelem žádné příspěvkové organizace ani organizační složky dle
zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
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