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Příloha účetní závěrky
dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Svazek obcí mikroregionu Moravskoberounsko
I. Základní informace o účetní jednotce
Název: Svazek obcí mikroregionu Moravskoberounsko
Sídlo: náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun
Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
Předmět činnosti: Spolupráce obcí dle zákona 128/2000 Sb., o obcích
(další činnosti – kulturní, turistická, ochrana životního prostředí, dopravní,
správa majetku, příprava projektů a strategií)
IČ: 75086981
Rozvahový den: 31. 12. 2016
Zřizované organizační složky: Nejsou zřízeny
Předseda
Místopředseda
Počet členských obcí

Odkaz na kontakty

Ing. Zdenka Szukalská
Mgr. Jan Pewner
6 obcí :
- Moravský Beroun
- Domašov nad Bystřicí
- Norberčany
- Jívová
- Horní Loděnice
- Hraničné Petrovice
(www.mikroregion.morberoun.cz)

II. Informace o účetních metodách
1. Účetnictví svazku obcí je vedeno a účetní závěrka byla sestavena a předána do
systému účetních informací státu v souladu s těmito právními předpisy:
• zákon č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
• vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
• vyhláška č. 383/2009 Sb. o účetních záznamech v technické formě vybraných
účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu
a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická
vyhláška
o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů,
• zákona č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve
znění pozdějších předpisů,
• vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších
předpisů,
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• vyhláška č. 312/2014 Sb., vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů
za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů
• vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
• zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
• Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek, ve znění pozdějších předpisů,
• české účetní standardy č. 701 až 710 pro některé vybrané účetní jednotky
• a další právní předpisy týkající se vedení majetkové evidence, vedení pokladny,
daňové zákony atd.
• V souladu s těmito předpisy se Svazek obcí mikroregionu Moravskoberounsko řídil
Směrnicí pro vedení účetnictví, která upravuje systém zpracování účetnictví, úschovu
účetních písemností, dlouhodobý majetek a jeho evidenci, inventarizaci majetku
a závazků, zásoby a jejich evidenci, oceňování majetku a závazků. Součástí směrnice
je účtový rozvrh.
2. Účetní metody:
•

Účetním obdobím je kalendářní rok od 01.01.2016 do 31.12.2016

•

Účetní závěrka je sestavena k 31.12.2016

•

Inventarizace proběhla dle vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku
a závazků

•

Od 01.01.2012 zahájila účetní jednotka odepisování majetku. Byl zvolen rovnoměrný
způsob odepisování.

•

Účetní závěrka je sestavena v českých korunách a údaje v ní jsou vykazovány
v tisících Kč s přesností na dvě desetinná místa.

III. Struktura dlouhodobého majetku
1. Způsoby oceňování majetku a závazků:
Svazek obcí eviduje na majetkových účtech majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok
-

s pořizovací cenou od 500 Kč do 40.000 Kč – drobný dlouhodobý hmotný majetek

-

s pořizovací cenou od vyšší než 40.000 Kč – dlouhodobý hmotný majetek

-

s pořizovací cenou od 1.000 Kč do 60.000 Kč – drobný dlouhodobý nehmotný majetek

-

s pořizovací cenou vyšší než 60.000 Kč – dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek pořizovaný koupí se oceňuje pořizovací cenou,
tj. cenou, za kterou byl majetek pořízen včetně nákladů souvisejících s jeho pořízením.
Ocenění se zvyšuje o technické zhodnocení provedené na majetku v souladu s platnými
účetními metodami. Do ocenění se zahrnuje i dotace poskytnutá na pořízení majetku.
V roce 2016 Svazek obcí mikroregionu Moravskoberounsko pořídil nový drobný majetek
ve výši 5.243,00 Kč.
Peněžní prostředky a ceniny se oceňují jejich nominálními hodnotami.
V roce 2016 nebyly změny ve způsobu oceňování.
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IV.

Pohledávky

Svazek obcí neeviduje na účtu odběratelů žádné pohledávky.

V.

Závazky

Závazky vůči dodavatelům činily k 31.12.2016 částku 2.000,00 Kč – jsou to závazky
do lhůty splatnosti. Faktury se týkají roku 2016, ale byly doručeny v průběhu ledna 2017,
proto zůstávají k 31.12.2016 nezaplacené.

VI.

Rozpočet, finanční situace, hospodářský výsledek

1. Rozpočet, finanční situace:
Rozpočet Svazku obcí pro rok 2016 byl sestaven jako vyrovnaný a činil 186.850,00
Kč. V průběhu roku bylo provedeno 5 rozpočtových opatření s 26 úpravami. Rozpočet byl
po rozpočtových opatřeních změněn na 214.730,00 Kč.
2. Dotace
Svazek obcí neobdržel v roce 2016 žádnou dotaci.
3. Hospodářský výsledek:
Stav účtu Svazku obcí mikroregionu Moravskoberounsko byl k 31.12.2016 179.163,40 Kč
(účet České spořitelny a.s. 178.907,96 Kč a účet ČNB a.s. 255,44 Kč).
Výsledek hospodaření za rok 2016 činil 8.611,83 Kč.

Schválila: Ing. Zdenka Szukalská
předsedkyně Svazku obcí mikroregionu Moravskoberounsko

Zpracovala: Romana Pisemská

