OBEC SKRYJE
Skryje č.p.15, 270 42, IČO 00244392
tel., fax.: 313 550 223,
e-mail: obec.skryje@tiscali.cz

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
řádná
sestavená k rozvahovému dni :31.12.2014
Účetní jednotka
Název :
Sídlo :
IČO

:

Obec Skryje
Skryje čp.15
270 42
00244392

Právní forma : Územně samosprávný celek
Předmět podnikání nebo jiné činnosti,
případně účel, pro který byla zřízena :
Hlavní činnost:
1. všeobecné činnosti veřejné správy
Hospodářská činnost:
Služba pro obyvatele-vývoz fekálií
OKEČ :

751100

Okamžik sestavení účetní závěrky :

31.12.2014

Obec Skryje hospodařila v roce 2014 v rámci hlavní činnosti se ziskem Kč 36 492,58, v rámci vedlejší
hospodářské činnosti se ziskem Kč 20744,00 (viz. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014). Výsledek
hospodaření hlavní i vedlejší činnosti je uveden i ve výkazu Rozvaha k 31.12.2014. Zisk je v
uvedeném výkazu na účtu 493 – Výsledek hospodaření běžného účetního období.
Po závěrce roku 2014 se tento zisk překlopí na účet 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím
řízení. Po té, co bude v roce 2015 výsledek hospodaření, neboli účetní závěrka schválena
Zastupitelstvem obce Skryje, bude zisk za rok 2014 za hlavní činnost ve výši Kč 36 492,58 a za
vedlejší hospodářskou činnost ve výši Kč 20744,00 převeden na účet 432 – Nerozdělený zisk,
neuhrazená ztráta minulých let.
Statutární zástupce :

Ing.Josef Jedlička, starosta

Podpisový záznam:
……………………………………
starosta obce Skryje

……………………………………….
místostarosta obce Skryje

Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha

OBEC SKRYJE
Skryje č.p.15, 270 42, IČO 00244392
tel., fax.: 313 550 223,
e-mail: obec.skryje@tiscali.cz

PŘÍLOHA
sestavená k rozvahovému dni : 31.12.2014
Účetní jednotka
Název :
Obec Skryje
ČÁST 1.
Informace o
a) skutečnostech, které poskytují další informace o podmínkách či situacích, které existovaly ke
konci rozvahového dne,
• Odpisy majetku v roce 2014 byly rovnoměrné, roční
• Konečné stavy na účtech odpovídají skutečnosti
b) skutečnostech, které jako nejisté podmínky či situace existovaly ke konci rozvahové dne,
a jejichž důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky
• K rozvahovému dni se nevyskytly žádné nejisté podmínky či situace
Výše splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti : Kč 10 806,00
Výše splatných závazků veřejného zdravotního pojištění : 9 079,00
Výše evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných finančních orgánů : 0,00
ČÁST 2.
Viz sestava výkaz "Příloha"
ČÁST 3.
Stav jednotlivých položek rozvahových a podrozvahových účtů :
Viz sestava Uc14c – „Hlavní kniha analytická“, zobrazuje stav jednotlivých účtů (i
podrozvahových)
Stavy účtů jsou zpracovány v inventuře za rok 2014
Statutární zástupce : Ing.Josef Jedlička, starosta
Podpisový záznam:

……………………………
starosta

………………………….
místostarosta

OBEC SKRYJE
Skryje č.p.15, 270 42, IČO 00244392
tel., fax.: 313 550 223,
e-mail: obec.skryje@tiscali.cz

Účetní závěrka roku 2014 byla schválena ZO Skryje dne ……………

Obec Skryje
IČ: 00244392
Projednáno zastupitelstvem obce Skryje dne ……………………………
Členové zastupitelstva obce vycházeli při schvalování účetní závěrky z účetních výkazů
Sestavených k rozvahovému dni 31.12.2014 – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přílohy, inventarizační
zprávy a zpráv z vnitřních finančních kontrol.
Účetnictví za rok 2014 poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace obce.
Výsledkem hospodaření obce za rok 2014 je za HČ zisk ve výši Kč 36 492,58 a za VHČ zisk ve výši
Kč 20744,00.
Záznam o hlasování:
Jméno a příjmení:

Pro:

Proti:

Zdržel se:

Ing.Josef Jedlička

………………

………………..

……………..

Milada Grillová

………………

………………..

……………..

Tomáš Jelínek

………………

………………..

……………..

Bc. Jaroslav Jedlička DiS

………………

………………..

……………..

Jaroslav Houba

………………

………………..

……………..

Miroslav Čonka

………………

………………..

……………..

Marta Kratinová Hájková

………………

………………..

……………..

Účetní závěrka za rok 2014 byla schválena.

OBEC SKRYJE
Skryje č.p.15, 270 42, IČO 00244392
tel., fax.: 313 550 223,
e-mail: obec.skryje@tiscali.cz

