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1 Účetní závěrka města Benešov nad Ploučnicí za rok 2019
Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích jsou uvedeny v roční účetní
závěrce, ve výkazech rozvaha, výkaz zisku a ztráty a v příloze účetní závěrky, které jsou zveřejněny na
internetových stránkách města.

1.1 Výkaz zisku a ztráty
Výsledek hospodaření ve výkazu zisku a ztráty znamená rozdíl mezi náklady a výnosy, tedy
rozdílu mezi skutečnými realizovanými výnosy bez ohledu na to, zda byly zaplaceny nebo nebyly a
skutečnými náklady bez ohledu na to, zda byly zaplaceny nebo nebyly. V nákladech se objevují i
vysloveně nepeněžní náklady, jako jsou odpisy, opravné položky, účetní rezervy a další.
Náklady
2018
2019

Výnosy

63 394 533,10
73 185 243,41

Výsledek hospodaření běžného období 2019

69 794 842,65
74 854 769,99

1 669 526,58

1.2 Rozvaha
Rozvaha podává přehled o majetku a zdrojích jeho krytí v peněžním vyjádření k určitému datu
(rozvahovému dni) a umožňuje tak posoudit finanční pozici města.
Výsledek hospodaření (z výkazu zisku a ztráty) se zde kumulovaným způsobem zahrnuje do výsledků
hospodaření z minulých let.1

Výsledek hospodaření rok 2019
z rozvahy

20 438 590,77

Výsledek hospodaření rok 2019
z výkazu zisku a ztráty

1 669 526,58

Výsledek hospodaření
celkem

28 508 426,90

1.3 Příloha
Příloha doplňuje informace uvedené v Rozvaze a Výkazu zisku a ztrát. Uvádí informace, které jsou pro
účetní jednotku významné, ale není o nich účtováno.

1 Výsledek hospodaření (z výkazu zisku a ztráty) se zde kumulovaným způsobem zahrnuje do výsledků hospodaření z minulých let.1 Výsledek hospodaření za

rok 2019 ve výši 1 669 526,58 bude převeden na účet 432 po schválení účetní závěrky za rok 2019.
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2 Výpočet poměrových ukazatelů
I. PODÍL POHLEDÁVEK NA ROZPOčTU
A. VYMEZENÍ POHLEDÁVEK
Dlouhodobé pohledávky (NETTO)
Dlouhodobé pohledávky (SU 462,464,466,469)-výše spl.k inkasu v násl.roce stanov.smlouvou,resp.spl.kal.
940 247,75
Krátkodobé pohledávky (NETTO)
311 Odběratelé
312 Směnky i inkasu
313 Pohledávky za eskontované cenné papíry
315 Pohledávky z hlavní činnosti
316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
317 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
319 Pohledávky z přerozdělovaných daní
335 Pohledávky za zaměstnanci
336 Sociální zabezpečení
337 Zdravotní pojištění
338 Důchodové spoření
342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
343 Daň z přidané hodnoty
344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce
346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
361 Krátkodobé pohledávky z ručení
363 Pevné termínové operace a opce
365 Pohledávky z finančního zajištění
367 Pohledávky z vydaných dluhopisů
369 Pohledávky z neukončených finančních operací
377 Ostatní krátkodobé pohledávky

702 143,40
374 289,45
112 302,00
283 521,98
66 000,00
37 607,00

B. VYMEZENÍ ROZPOčTU
Příjmy celkem po konsolidaci

80 971 903,39

Výsledek hospodaření běžného účetního období (v případě ztráty se uvádí "0")

1 669 526,58

A. Vymezení pohledávek celkem

2 516 111,58

B. Vymezení rozpočtu celkem

82 641 429,97
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Výpočet
I. Podíl pohledávek na rozpočtu
A/B*100 %

3,04

II. PODÍL ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU
C.VYMEZENÍ ZÁVAZKŮ
Dlouhodobé závazky
Dlouhodobé závazky (SU 451,452,453,456,457,459)
Krátkodobé závazky
281 Krátkodobé úvěry
282 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
283 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů
289 Jiné krátkodobé půjčky
321 Dodavatelé
322 Směnky k úhradě
325 Závazky z dělené správy
326 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
331 Zaměstnanci
333 Jiné závazky vůči zaměstnancům
336 Sociální zabezpečení
337 Zdravotní pojištění
338 Důchodové spoření
342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
343 Daň z přidané hodnoty
345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
349 Závazky k vybraným místním vládním institucím
362 Krátkodobé závazky z ručení
363 Pevné termínové operace a opce
364 Závazky z neukončených finančních operací
366 Závazky z finančního zajištění
368 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
378 Ostatní krátkodobé závazky

11 899 261,35
926 905,92
30 370,00
308 611,00
138 707,00
134 286,00
843 126,00

Účetní závěrka 2019

B. VYMEZENÍ ROZPOčTU
Příjmy celkem po konsolidaci
Výsledek hospodaření běžného účetního období (v případě ztráty se uvádí "0")

80 971 903,39
1 669 526,58

C. Vymezení závazků celkem

14 281 267,27

B. Vymezení rozpočtu celkem

82 641 429,97

Výpočet
II. Podíl závazků na rozpočtu
C/B*100 %

17,28
III. PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU
D. Vymezení zastaveného majetku

0,00

E. Vymezení celkového majetku - Stálá aktiva BRUTTO (rozvaha, část A.)

351 763 747,92

Vymezení majetku celkem

351 763 747,92

Výpočet
III. Podíl zastaveného majetku
D/E*100 %

0
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3 Zpráva inventarizační komise
MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ – ZPRÁVA INVENTARIZAČNÍ KOMISE
ZA ROK 2019
Datum zpracování: 24.2.2020
1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Inventarizační činnosti:
1.1. Plán inventur
Plán inventur na rok 2019 bych schválen radou města Benešov nad Ploučnicí . Inventarizační komise
postupovaly v souladu s vyhláškou. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů
inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému
pracovnímu úrazu. Termíny inventur byly dodrženy.
1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí
Členové inventarizačních komisí byli před zahájením prací na inventurách proškoleni a informování, že musí
postupovat dle vyhlášky k zákonu o účetnictví 270/2010 Sb. a schváleného plánu inventur na rok 2019.
Současně byli také všichni seznámeni s dodržováním bezpečnosti práce.
1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců
Osoby pověřené odpovědností za provedení inventarizace a osoby určené ke zjištění skutečnosti ke
stanoveným úkolům odborně a jinak způsobilé.
Majetek, jehož skutečnost byla ověřena fyzickým způsobem, byl k inventuře řádně připraven. V případě
pohledávek, závazků a majetku nehmotného byl skutečný stav zjišťován dokladovou inventurou.
2. Průběh inventur – prvotní a rozdílové inventarizace
Inventarizace majetku a závazků, účtu skupin, podrozvahových účtů a majetku vedeného v operativní evidenci
zjistila skutečný stav a ověřila, že odpovídá stavu v účetnictví a je zaznamenán v inventurních soupisech.
Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek.
Inventarizace zjistila, že nedošlo k přechodnému ani trvalému snížení hodnoty majetku vlivem jeho
nesprávného používání, umístění nebo uložení, a není tudíž nutné zřízení opravné položky.
Inventarizační komise na základě soupisu návrhu na vyřazení nefunkčního majetku souhlasila s jeho
vyřazením z evidence. Jednalo se o majetek nefunkční, poškozený, fyzicky i morálně zastaralý.
3. Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech - schodky a manka
K 31.12.2019 nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Soupis kontrolovaných organizací:
1. Školní jídelna Benešov nad Ploučnicí, p.o.
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2. Správa majetku města Benešov nad Ploučnicí
3. ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, p.o.
4. Klub seniorů
5. RC Medvídek
6. Městské kino
7. Městská knihovna
8. SDH
9. Služby města Benešov nad Ploučnicí, p.o.
10. Centrum dětí a mládeže Benešov nad Ploučnicí, p.o.
11. MSK Benešov nad Ploučnicí

inventarizační komise zjistila : chybějící podpisy / označeno a předáno k podpisům/
na listinách špatně zapsáno jméno pí. Gerhardové

Hlavní inventarizační komise:
Martin Verner

- předseda

Radek Provazník

- člen

Andrea Kulíková

- členka

Jiří Zelený

– člen

Vratislav Zíval

- člen

Účetní závěrka 2019

1. Přílohy
1. Výkaz zisku a ztráty
2. Rozvaha
3. Příloha
4. Inventurní soupis (podrobný soupis k nahlédnutí u vedoucí finančního odboru)

Osoba odpovědná za správnost údajů

Bc. Lenka Sluková

Podpis: .............................................

Statutární zástupce
Pavel Urx, starosta města

Podpis: .............................................

Razítko organizace

