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1 Účetní závěrka města Benešov nad Ploučnicí za rok 2020
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
2020
2019

Výnosy

75 726 671,58
73 185 243,41

Výsledek hospodaření běžného období 2020

75 595 388,38
74 854 769,99

-131 283,20

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 2020
z rozvahy

28 508 426,90

Výsledek hospodaření rok 2020
z výkazu zisku a ztráty

-131 283,20

Výsledek hospodaření
celkem

28 377 143,70

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

rok 2020 ve výši -131 283,20 bude převeden na účet 432 po schválení účetní závěrky za rok 2020.
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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.

2 Výpočet poměrových ukazatelů
2. 1 Podíl pohledávek na rozpočtu
•
•

•
•

pohledávky se použijí v netto výpočtu,
počítají se zůstatky
➢ 311,312,313,315,316,317,319,335,336,337,338,342,343,355,346,348,361,363,365,367,369
,377,
další účty pohledávek se k výpočtu nepřiřazují (dohady, čas. rozlišení) a ani se nepočítají
poskytnuté zálohy na transfery,
do vymezení rozpočtových příjmů se použijí příjmy po konsolidaci k 31.12.2020 z výkazu FIN 212 M + výsledek hospodaření z hospod. činnosti, v případě ztráty je to 0.
Podíl pohledávek na rozpočtu
A
Vymezení pohledávek
B
Vymezení rozpočtových příjmů
A/B * 100 % Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu

2 481 600,64
75 047 616,52
3,31%

2. 2 Podíl závazků na rozpočtu:
•

•

•

dlouhodobé závazky se vymezí účty 451,452,453,456,457,459, a to vztahující se pouze
k následujícímu rozpočtovému roku, pokud je výše splátek v násl. roce stanovena smlouvou, resp.
splátkovým kalendářem,
krátkodobé závazky se zůstatky
281,282,283,289,321,322,325,326,331,333,336,337,338,342,343,345,347,349,362,363,364,366,
368,378,
zálohy na transfery přijaté se nepočítají, stejně jako dohady a ČR.

Podíl závazků na
rozpočtu
C
B
C/B *100 %

Vymezení závazků
Vymezení rozpočtových příjmů
Výpočet podílu závazku na rozpočtu
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6 961 546,12
75 047 616,52
9,28%
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2. 3 Podíl zastaveného majetku
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku
D
Vymezení zastaveného majetku
E
Vymezení majetku pro výpočet ukazatele
D/E * 100 % Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku

3 Přílohy
1. Účetní výkazy (výkaz zisku a ztráty, rozvaha, příloha)
2. Inventurní soupis (podrobný soupis k nahlédnutí u vedoucí finančního odboru)
3. Zpráva inventarizační komise

5

0,00
324 985 850,21
0,00%

