Příloha roční účetní závěrky
sestavené ke dni 31. 12. 2009

Čl. 1
Informace o účetní jednotce
Název
účetní jednotky :

Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín

sídlo :

Nám. 1. máje 62, Černošín, 349 58

Identifikační číslo :

48325252

právní forma :

dobrovolný svazek obcí

Statutární orgán

2008

2009

Předseda svazku

Miroslav Plincelner

Miroslav Plincelner

Čl. 2
Informace o použitých účetních metodách
2.1. Obecné údaje
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění,
a dále v souladu s prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,
které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a
organizačními složkami státu.
Použité účetní metody jsou v souladu s Českými účetními standardy č. 501-522 vydanými pro účetní
jednotky účtující podle vyhlášky 505/2002 Sb..

2.2. Způsob ocenění aktiv
skupina aktiv
dlouhodobý nehmotný majetek
vytvořený vlastní činností
dlouhodobý hmotný majetek
vytvořený vlastní činností
zásoby nakupované
zásoby vytvořené vlastní činností

způsob ocenění
2008
---

2009
---

---

---

pořizovací cena

pořizovací cena

---

---
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2.3. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně
a pořízeného v průběhu účetního období
způsob stanovení
reprodukční pořizovací ceny

majetek oceněný reprodukční
pořizovací cenou

---

---

2.4. Vedlejší pořizovací náklady, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných
zásob
vedlejší pořizovací náklady

skupina zásob

2008
---

---

2009
---

Druhy nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů
druhy nákladů zahrnuté do cen zásob

skupina zásob

2008
---

---

2009
---

2.5. Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti
předcházejícímu účetnímu období
druh změny

důvod změny

--*) pouze pokud lze reálně vyčíslit

----

vyčíslení dopadu
do ocenění majetku
či závazků *)
---

vyčíslení dopadu
do hospodářského
výsledku *)
---

2.6. Opravné položky k majetku
Podle platných předpisů není účetní jednotka oprávněna tvořit opravné položky k majetku, vyjma
opravných položek k pohledávkám z hospodářské činnosti, vytvořených dle zákona č. 593/1992 Sb.,
o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

2.7. Odpisování dlouhodobého majetku
Podle platných předpisů účetní jednotka dlouhodobý majetek neodepisuje. V účetní závěrce je
zachycena pořizovací cena majetku nesnížená o dotace.
2.8. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu
Účetní jednotka zřídila v roce 2009 bankovní účet vedený v EUR. Pohyby na tomto účtu jsou
přepočítávány denním kursem devizového trhu České národní banky.
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2.9. Informace o podrozvahových účtech
Účet 971 10 – Dotace přijatá z ERDF ve výši 29.309.799 Kč
Účet 971 20 – Dotace ze SFŽP
ve výši
3.907.971 Kč
Jedná se o dotace přijaté za účelem vybudování zařízení na třídění odpadu.

Čl. 3
Doplňující informace k rozvaze
3.1. Dlouhodobý majetek
Podmíněné nabytí a úbytky majetku: žádné
Majetek zatížený zástavním právem:
Pozemky v hodnotě 6.769.855 Kč ve prospěch České spořitelny a.s. k úvěru na výstavbu třídícího
zařízení.
3.2. Krátkodobý finanční majetek – účty v bankách
Stav peněžních prostředků na bankovních účtech se v průběhu roku 2009 zvýšil o 526.184,24 Kč.
Na této částce se jednotlivé bankovní účty podílejí takto :
Banka
GE Money Bank

26629704/0600

GE Money Bank

192249563/0600

Česká spořitelna

734025389/0800

Celkem

Stav účtu
31.12.2009
1.980.689,82

Stav účtu
1.1.2009
1.444.260,48

Číslo účtu

0

---

Změna stavu
účtu
536.429,34

105,86

105,86

81.393,44

71.042,48

-10.350,96

1.525.653,92

2.051.838,16

526.184,24

3.3. Pohledávky *)
pohledávky 180 dnů po splatnosti
- z toho pohledávky promlčené a nedobytné

2008
0

2009
0

0

0

) Účetní jednotka netvoří opravné položky – viz bod 2.6 této přílohy.

*

Pohledávky
nevyúčtované
v účetnictví
2008
2009

Splatné do roka

Splatné po roce

---

---

---

---

druh pohledávky
Účetně odepsané pohledávky, které
nebyly prominuty
Účetně odepsané pohledávky, které
nebyly prominuty
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3.4. Závazky
2008

2009

0

0

závazky 180 dnů po
splatnosti

forma zajištění

2009

2008

Závazky kryté podle
zástavního práva
Úvěrový účet č.
101767489/0800

5.263.131

4.459.141

Úvěrové účty celkem:

5.263.131

4.459.141

pozemky

2008

2009

daňové závazky

0

0

pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti
závazky vůči veřejnému zdravotnímu pojištění

0

0

0

0

vybrané splatné závazky

Závazky
nevyúčtované
v účetnictví
2009

Splatné do roka

Splatné po roce

---

---

druh závazku

Čl. 4
Doplňující informace k výkazu zisků a ztrát
Účetní jednotka nevykonává hospodářskou činnost, a proto ve výkaze zisků a ztrát nejsou uvedeny
žádné výnosy a náklady.

Čl. 5
Významné události po rozvahovém dni
Od 31.12.2009 do okamžiku sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným změnám, jejichž důsledky
by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.
Okamžik sestavení účetní závěrky : 28.01.2010, 13:00
Podpisový záznam statutárního zástupce :

Miroslav Plincelner
předseda SOČ
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