DSO Mikroregion Stropník IČ 71225340.
Schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku za rok 2016
Obecně účetní závěrka představuje provedení uzavření účetních knih a sestavení
účetních výkazů. Cílem účetní závěrky je zjištění:
- stavu majetku a závazků ke stanovenému datu,
- stavu majetkových a finančních fondů,
- hospodářského výsledku prostřednictvím nákladů a výnosů,
Před provedením účetní závěrky byly provedeny přípravné práce:
Kontrola převodu zůstatků z minulého roku
Inventarizace
Účetní analýza
Daňová analýza
Účetní závěrka byla sestavena dle platné legislativy tj. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
vyhlášky 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro
vybrané účetní jednotky a Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní
jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky 410/2009 Sb., v platném znění.
 „Účetní závěrka „DSO Mikroregion Stropník“ byla sestavena ke dni 31. 12. 2016 a
skládá se z výkazů Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Přílohy.

Po odsouhlasení byly zpracované výkazy zaslány prostřednictvím Krajského úřadu
Ústeckého kraje do centrálního systému účetních informací státu.
Stručný přehled majetku a hospodářského výsledku.
přehled majetku

2016

Stálá aktiva brutto
Korekce (oprávky, opravné položky)
stálá aktiva netto
oběžná aktiva brutto
Korekce (opravné, položky)
oběžná aktiva netto
aktiva celkem netto

761 884,00
638 183,00
123 701,00
162 951,43
0,00
162 951,43
286 652,43

jmění účetní jednotky a upravující položky
fondy
výsledek hospodaření
cizí zdroje
pasiva celkem

304 798,25
0,00
-18 145,82
0,00
286 652,43

přehled hospodářského výsledku
náklady z činnosti
finanční náklady
náklady na transfery
daň z příjmu
náklady celkem
výnosy z činností
finanční výnosy
výnosy z transferů
výnosy ze sdílených daní a poplatků
výnosy celkem
výsledek hospodaření po zdanění
výsledek hospodaření celkem

hlavní činnost
62 188,16
0,00
0,00
0,00
62 188,16

hospodářská
činnost
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
174,51
101 799,36
0,00
101 972,87
39 785,71
39 785,71

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Porovnání s rokem 2015.
U majetku došlo celkově ke snížení o 12.216,00 Kč. Důvodem je postupné odepisování
nehmotného majetku. Došlo ke zvýšení finančních prostředků na běžném účtu o 45.899,35
Kč. U hospodářského výsledku došlo také ke zvýšení o 100.526,20 Kč. Oproti roku 2015 byly
v roce 2016 uskutečněny pouze dvě akce obcí.
Návrh na schválení hospodářského výsledku:
Výsledek hospodaření za hlavní činnost představuje zisk ve výši 39.785,71 Kč.
Po schválení bude hospodářský výsledek převeden na účet nerozdělený zisk, neuhrazená
ztráta minulých let.

Návrh na usnesení:
Schůze členských obcí DSO Mikroregion Stropník projednala a schvaluje:
2) Účetní závěrku DSO Mikroregion Stropník sestavenou ke dni 31. 12. 2016, která se
skládá z výkazů Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Přílohy.
1) Výsledek hospodaření DSO Mikroregion Stropník za rok 2016 ve výši 39.785,71Kč.

Zpracovala: B. Tarnopolská

