Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
Účetní jednotka:
Název: Obec Vílanec
Sídlo: Vílanec 45

IČ:
00543772
Právní forma:
ÚSC
Předmět činnosti: veřejná správa
Sestaveno k: 31. 12. 2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 1.2.2019 11:10:56

A. 1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost
není omezena.
A. 2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
S ohledem na vyhlášku č. 473/2013, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., došlo k dílčím změnám v názvech a
obsahovém vymezení některých účtů. S účinností od 1.1.2013 byly vydány nové standardy č. 709 a č. 710. Nové předpisy
závazné od 1.1.2014 nemají zásadní vliv na vedení účetnictví a na konkrétní účetní postupy užívané účetní jednotkou, k
výrazným změnám oproti předchozímu roku nedošlo. Účetní jednotka se řídí platnými Českými účetními standardy pro
vybrané účetní jednotky a dále metodickým pokynem Krajského úřadu Jihočeského kraje MP/28/OEKO- Příklady účtování
pro obce a DSO, jehož účetní aspekty byly schváleny zástupci MF ČR.
A. 3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
Informace o účetních metodách:
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3.000 do 40.000 Kč.
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně 7.000 do 60.000 Kč.
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - v pořizovací ceně analyticky dle položek.
Účetní jednotka používá tyto účetní postupy:
a)
O zásobách účtuje způsobem B, tzn. že účtuje přímo do spotřeby
b)
O opravných položkách k pohledávkám účtuje až k 31.12. daného účetního období
c)
Majetek odepisuje dle schváleného odpisového plánu rovnoměrným způsobem ročními odpisy v souladu s ČÚS č.
8
d)
Rezervy netvoří
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, ČÚS č. 701-710 a MP/28/OEKO a metodických pokynů krajského úřadu pro obce a DSO.
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