Příloha k účetní závěrce

Dobrovolného svazku obcí Jevišovicka k 31. 12. 2008
Příloha je zpracována v souladu s § 18 a 19 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a § 24 vyhlášky
505/2002 Sb., kterou se stanoví obsah účetní závěrky. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní
jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní
jednotka k d ispozici.
Příloha je zp racována za účetní období počínající dnem 1. ledna 200 8 a končící dnem 31. prosince
2008.
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Obecné údaje
Popis účetní jednotky
Název s vazku :

Dobrovolný svazek obcí Jevišovicka

Sídlo:

Jevišovice 56, PSČ 671 53

Právní forma:

svazek obcí

IČO: 70960062

Rozhodující předmět činnosti:
Společný postup při rekonstrukci historické památky a tímto zřízení kulturního a sportovního centra pro využití
volného času mládeže, obyvatel a návštěvníků regionu, správa společného majetku sdružení, koord inace
investičních akcí, slaďování zájmů a činnosti místních samospráv. Aktivity a akce, které se z objektivních
důvodů týkají třeba jen jedné členské obce, pokud korespondují se zájmem svazku obcí.
Rozvahový den:

31.12.2008

Den sestavení účetní závěrky: 31.12.2008
Datum vzniku svazku:

7.3.2002

Statutární orgán svazku:

výbor, předseda a místopředseda

Předseda s vazku:

Mgr. Pavel Málek

Změny a dodatky provedené v účetní m období v registraci:
Druh změny (dodatku)

Datum změny (dodatku)

Žádné

Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v upl ynulém účetním období :
Žádné změny
Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni:
Funkce
Předseda
Místopředseda
Kontrolní a revizn í ko mise – 1. člen
- 2. člen
- 3. člen

Příjmení
Mgr. Málek

Pavel

Jméno

Chro mý
Kligl
Křehnáčová

Josef
Josef
Jindřiška

Ve sledovaném období došlo k následujícím změnám:
Funkce
Předseda svazku

Původní
RSDr. Old řich
Kukla

Nový
Mgr. Pavel Málek
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Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování
Předkládaná účetní závěrka svazku byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě
opatření Ministerstva financí ČR, který mi se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky.

1. Způsob ocenění majetku
1.1. Zásoby
Účtování zásob
prováděno způsobem B evidence zásob
Ocenění zásob
 oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno:
- ve skutečných výrobních nákladech zahrnujících: - přímé náklady
- výrobní režii


oceňování nakupovaných zásob je prováděno:
- ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících:

- cenu pořízení
- vedlejší pořizovací náklady:
- dopravné
- provize
- pojistné
- jiné

1.2. Ocenění dl ouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně drobného
 vytvořeného vlastní činností
Nebylo případu
 nakoupeného je prováděno:
- ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících: - cenu pořízení
- vedlejší pořizovací náklady:
- dopravné
- provize
- pojistné
- jiné
1.3. Ocenění cenných papírů a podíl ů
Ve sledovaném účetním období firma nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti.
1.4. Ocenění příchovků a přírůstků zvířat
Nebylo případu

2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny
Druh majetku oceněný ve sledovaném účetní m
období reprodukční pořizovací cenou
Nebylo případu

Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování
Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám.
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4. Opravné položky k majetku)
Opravné položky nebyly tvořeny.

5. Odpisování)
Svazek naúčtuje o odpisech.

6. Přepočet cizích měn na českou měnu
Nebylo případu

7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou
Systém evi dence dl ouhodobého majetku včetně drobného
Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40000,- Kč se účtuje na účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek
a není po za řazen í do používání odepisován.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 3000,- Kč je veden jako zásoba a je účtován do nákladů svazku –
Spotřeba materiálu.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 60000,- Kč se účtuje na účet 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný
majetek a není při zařazen í do používání odepisován.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 7000,- Kč je účtován do nákladů svazku - Ostatní služby.

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát
1. Rozpis hmotného majetku:
a) Přírůstky a úbytky
SU/AU
021 00
028 01
042 01
042 03

Název
Stavba „Sýpka“
Drobný DHM
Nedokončená stavba
„Páteřn í cyklostezka“
Nedokončená stavba
„Sběrný dvůr odpadů
Jevišovice“

Běžné období
Stav k 1.1.
Stav k 31.12.
Přírůstek Úbytek
12635691,00
6936579,00
0,00
5699112,00
124266,50
137766,50
13500,00
0,00
80447,20
80447,20
0,00
0,00
0,00

220300,00

220300,00

0,00

b) Zatíženého zástavním právem
Název majetku

Účetní hodnota

Běžné období
Forma
Účel
zajištění

Nebylo případu
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Doba

Závazek
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Název majetku

Účetní hodnota

Mi nulé období
Forma
Účel
zajištění

Doba

Závazek

Nebylo případu

2. Pohledávky a závazky
2.1. Pohledávk y po lhůtě s platnosti
Žádný případ
Počet dnů

Sledované období
Z obchodního
Ostatní
styku

Předchozí období
Z obchodního
Ostatní
styku

Do 30
30 – 60
60 – 90
90 – 180
180 a více

2.2. Závazky po lhůtě s platnosti
Žádný případ
Počet dnů

Sledované období
Z obchodního
Ostatní
styku

Mi nulé období
Z obchodního
Ostatní
styku

do 30
30 – 60
60 – 90
90 – 180
180 a více

2.3. Údaje o pohledávk ách a závazcích z titulu upl atnění zástavního a zajišťovacího práva
Nebylo případu
Běžné období

Mi nulé období

Pohledávk y kryté zástavní m právem
Závazky kryté zástavní m právem
Další sledované závazky (peněžní i nepeněžní)

2.4. Závazky dl ouhodobé
Typ závazku
Dlouhodobá půjčka
Dlouhodobý závazek (úroky
z půjčky)
Dlouhodobá půjčka

Věřitel
Stav k 1.1.
Stav k 31.12.
Agrodružstvo Jevišovice
3375966,00
Agrodružstvo Jevišovice
522333,00
Město Jevišovice

0,00
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0,00
0,00
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2.5. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze

(záruky přijaté za jiný podnik z titulu bankovního úvěru, akreditivu nebo směnečného práva, pokud není tvořena účetní rezerva)

Typ záruky
Nebylo případu

Sestaveno dne:
10.1.2009

Příjemce záruky

Sledované období

Sestavila:

Mi nulé období

Podpis statutárního zástupce:

Ro mana Lutz

Mgr. Pavel Málek

Razít ko:
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