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Účetní závěrka obce Ošelín za rok 2019

Komentář k účetní závěrce za rok 2019
Rozpočtové hospodaření běžného roku 2019 skončilo ziskem 665.942,- Kč. Obec splácela úvěry od
České spořitelny, uhrazené splátky byly v roce 2019 ve výši 1.445.161,- Kč.
Zůstatek k 31. 12. 2019 na běžných účtech v Kč : -69,80 Kč z toho:
Účet České spořitelny:
-712,37 Kč
Účet ČNB:
642,57 Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním byl ve výši 665.942,64 Kč (výsledek hospodaření z výkazu
zisku a ztráty je rozdíl mezi účty výnosů - 6xx a nákladů 5xx) a výsledek hospodaření po zdanění a
odečtení výsledku ve schvalovacím řízení byl ve výši 665.942,64 Kč. Výsledek z hospodaření za
rok 2019 bude ve výši 665.942,64 Kč převeden v roce 2020 na nerozdělený zisk z minulých let.
Nejvýznamnější rozdíly ve výsledku ve vztahu k hotovosti (saldo příjmů a výdajů) a výsledku
hospodaření z výsledovky činí:
1. Do nákladů (5xx) nejdou výdaje na pořízení dlouhodobého majetku (třída 0), ale výdajem
rozpočtu jsou.
2. Do nákladů jdou předpisy závazků - přijatá plnění služeb a zboží, ale pokud je závazek,
znamená to, že není uhrazen, tedy nebyl ve výdajích (výdajem bude až v následujícím
období). Do nákladů nejdou přijatá plnění z roku 2018, která jsou ale výdaji roku 2019.
3. Do výnosů jdou i předpisy pohledávek - vydaná plnění služeb a zboží, ale jsou jako
pohledávka, znamená to, že není platba přijata na účet - tedy není v příjmech (příjmem bude
až v následujícím období).
4. Do nákladů nejdou zásoby, ceniny - jsou na účtech oběžných aktiv (1xx,263…), ale
uhrazeny ve výdajích byly.
5. Do výnosů nejdou dotace na pořízení dlouhodobého majetku - účet 403, ale v příjmech
(dotace RS položky 4xxx) jsou.
6. Na výsledek hospodaření má vliv i opravná položka k pohledávkám, která se však v toku
hotovosti neprojeví. Neprojeví se ihned v toku hotovosti, jen na výnosech a nákladech.
7. Na výsledek hospodaření v roce 2019 měly vliv odpisy majetku, v toku hotovosti se však
neprojevily.
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