Svazek obci pro hospodaření s odpady

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012
(v Kč)

sestavený ke dni 30. 03. 2013

Údaje o organizaci
identifikační číslo

47934379

název

Svazek obci pro hospodaření s odpady

ulice, č.p.

Cihelna 1600

obec

Bystřice pod Hostýnem

PSČ, pošta

768 61

Kontaktní údaje
telefon

573 378 095

e-mail

skladka@knet.cz

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu
I. Plnění rozpočtu příjmů
II. Plnění rozpočtu výdajů
III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
V. Peněžní fondy - informativně
VI. Majetek
VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
XI. Ostatní doplňující údaje

Vyvěšeno na úřední desce (i elektronické) dne:

Sňato z úřední desky (i elektronické) dne:
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I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

201 000,00

201 000,00

432 168,31

201 000,00

201 000,00

432 168,31

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

Příjmy z pronájmu movitých věcí

200 000,00

200 000,00

432 000,00

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Příjmy celkem
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby

2133
213

Příjmy z pronájmu majetku

200 000,00

200 000,00

432 000,00

2141

Příjmy z úroků (část)

1 000,00

1 000,00

168,31

214

Výnosy z finančního majetku

1 000,00

1 000,00

168,31

21

Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.

201 000,00

201 000,00

432 168,31

2

Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)

201 000,00

201 000,00

432 168,31

Vlastní příjmy (třída 1+2+3)

201 000,00

201 000,00

432 168,31

Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)

201 000,00

201 000,00

432 168,31
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II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Text

Schválený rozpočet

Běžné výdaje

Rozpočet po změnách

Skutečnost

201 000,00

201 000,00

118 831,10

Kapitálové výdaje

2 500 000,00

2 500 000,00

1 122 742,80

Výdaje celkem

2 701 000,00

2 701 000,00

1 241 573,90

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

80 618,50

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby

5163

Služby peněžních ústavů

88 000,00

88 000,00

5169

Nákup ostatních služeb

30 000,00

30 000,00

24 369,60

516

Nákup služeb

118 000,00

118 000,00

104 988,10

51

Neinvestiční nákupy a související výdaje

118 000,00

118 000,00

104 988,10

5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

15 000,00

15 000,00

13 843,00

536

Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům

15 000,00

15 000,00

13 843,00

53

Neinv.transfery a některé další platby rozp.

15 000,00

15 000,00

13 843,00

5909

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

68 000,00

68 000,00

590

Ostatní neinvestiční výdaje

68 000,00

68 000,00

59

Ostatní neinvestiční výdaje

68 000,00

68 000,00

5

Běžné výdaje (třída 5)

6121

Budovy, haly a stavby

6122

Stroje, přístroje a zařízení

900 000,00

900 000,00

322 539,40

612

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

2 500 000,00

2 500 000,00

1 122 742,80

61

Investiční nákupy a související výdaje

2 500 000,00

2 500 000,00

1 122 742,80

6

Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)

2 500 000,00

2 500 000,00

1 122 742,80

2 701 000,00

2 701 000,00

1 241 573,90

2 500 000,00-

2 500 000,00-

809 405,59-

Výdaje celkem (třída 5+6)
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)

201 000,00

201 000,00

118 831,10

1 600 000,00

1 600 000,00

800 203,40
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III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
Název položky

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

Krátkodobé financování z tuzemska
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)

8115

50 594,41-

Dlouhodobé financování z tuzemska
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)

8123

2 500 000,00

2 500 000,00

860 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

809 405,59

Počáteční stav k 1. 1.

Obrat

Konečný stav k 31.12.

Změna stavu bankovních
účtů

11 495,33

50 594,41

62 089,74

50 594,41-

11 495,33

50 594,41

62 089,74

50 594,41-

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

Počáteční stav k 1.1.

Obrat

Konečný stav

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
Název bankovního účtu

Základní běžný účet ÚSC
Běžné účty fondů ÚSC
Běžné účty celkem
Termínované vklady dlouhodobé
Termínované vklady krátkodobé

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ
Text

Počáteční zůstatek
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Obrat
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)
Změna stavu
Financování - třída 8

VI. MAJETEK
Název majetkového účtu

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

5 243 000,00

5 243 000,00

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

4 548 000,00

4 548 000,00

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

25 000,00

1 122 742,80

1 147 742,80

Dlouhodobý finanční majetek
Majetkové účasti v osobách s rohodujícím vlivem

26 878 599,69

26 878 599,69

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

174 766,00-

262 152,00-

436 918,00-

4 548 000,00-

4 548 000,00-

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY
Položka

Text

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU
UZ

Položka

text

15839
15839
15839

6121
Budovy, haly a stavby
6122
Stroje, přístroje a zařízení
odstraňování ek.zátěží -odpadové centrum

Rozpočet upr. (Příjmy)

Rozpočet upr.
(Výdaje)

Skutečnost (Příjmy)

Skutečnost (Výdaje)

x
x
0,00

0,00
0,00
0,00

x
x
0,00

573 403,40
322 539,40
895 942,80
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IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S
JEJICH MAJETKEM
viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.:
Podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí
Podíl závazků na rozpočtu svazku obcí
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí

0,00 %
0,00 %
0,00 %

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví
Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů
Osoba odpovědná za rozpočet
Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů
Statutární zástupce
Podpisový záznam statutárního
zástupce
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Příloha č. 1
KM Audit, s.r.o.
Kroměříž, Kollárova 528/1
Oprávnění KA ČR č. 314
Tel. + 420 602 747 790
E:mail: kmaudit@volny.cz

Zpráva nezávislých auditorů o přezkoumání hospodaření

za rok 2012

Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem

Kroměříž, 12. 3. 2013
Rozdělovník:
Výtisk č. 1 a č. 2 : Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem
Výtisk č. 3

: KM AUDIT s.r.o.
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I.

Identifikační údaje

Auditorská společnost
KM Audit, s.r.o.
Kroměříž, Kollárova 528/1
Oprávnění KA ČR č. 314
Zapsána Krajským soudem v Brně dne 7. 8. 1996, oddíl C, vložka 23682 byla na základě smluvního ujednání
pověřena, aby provedla přezkoumání hospodaření SVAZKU OBCÍ PRO NÁKLÁDÁNÍ S ODPADY - BYSTŘICE POD
HOSTÝNEM.

Přezkoumání hospodaření SVAZKU OBCÍ PRO NÁKLÁDÁNÍ S ODPADY - BYSTŘICE POD HOSTÝNEM bylo
provedeno v souladu se zákonem 420/2004 Sb. O přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí, v platném znění

Název územního celku:

Svazek obcí pro hospodaření s odpady – Bystřice pod Hostýnem (dále jen
Svazek obcí)

IČ:

479 343 79

Sídlo:

Cihelna 1600, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Kontroloři:

Ing. Lubomír Gabriel, auditor

Kontrolovanou obec zastupoval:

Ing. Ludvík Režný

Místo uskutečnění přezkumu:

Sídlo územního celku, sídlo auditorské společnosti

Přezkoumání proběhlo ve dnech:

29. 9. 2012, 1. 3. 2013

Datum vyhotovení zprávy: 12. 3. 2013
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II. Přezkoumání
1. Tato zpráva je zpracována v souladu s § 10 zákona číslo 420/2004 Sb. O přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění.
Při provádění přezkoumání vychází auditor z § 12 výše uvedeného zákona.
2. Předmět přezkoumání (§ 2 zákona 420/2004 Sb.)
2.1.

Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
Svazek obcí pro hospodaření s odpady – Bystřice pod Hostýnem hospodařil v roce 2012 se schváleným
rozpočtem. Rozpočet svazku byl schválen členskou schůzí, usnesení ze dne 29/11/2011 jako schodkový,
krytý úvěrem od společnosti. A.S.A. skládka Bystřice, s.r.o.
Rozpočtované příjmy
201.000 Kč

Skutečné příjmy
432.168,31 Kč

Rozpočtované výdaje
2 701.000 Kč

Skutečné výdaje
1 241.573,90 Kč

Financování
2.500.000 Kč

809.405,59 Kč

Změny ve výši příjmů byly způsobeny vyšší úhradou za nájemné majetku svazku obcí, změny ve výši výdajů
byly způsobeny zpožděním realizace projektu „Odpadové centrum Bystřice pod Hostýnem“.
2.2.

Finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
Není náplň

2.3.

Náklady a výnosy z podnikatelské činnosti územního celku
Svazek obcí neprovozuje hospodářskou činnost

2.4.

Peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi
dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými
osobami
Žádné transakce či podklady sdružených prostředků nebyly v roce 2012 zjištěny

2.5.

Finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
V průběhu roku byl čerpán úvěr od společnosti A.S.A. skládka Bystřice, s.r.o., dle uzavřené smlouvy ze dne
19.7.2012. Finanční prostředky byly použity na realizaci projektu „ Odpadové centrum Bystřice pod
Hostýnem“ ve výši 860.000 Kč.
Dále je na dlouhodobých závazcích k 31/12/2012 vykazována přijatá záloha na nájemné
ve výši 994.327, Kč. Zálohy byly přijaty na základě nájemních smluv ze dne 11/4/2011.
Stav závazků uvedený v hlavní knize byl inventarizován dne 2/1/2013 a byl odsouhlasen s věřiteli.

2.6.

Vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům
obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám
Svazek obcí v roce 2012 nečerpal dotace.
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2.7.

Nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví Svazku obcí
V roce 2012 pokračovaly smlouvy o pronájmu na pronájem vozidla a kontejnerů ve vlastnictví Svazku obcí,
uzavřených dne 11. 4. 2011.
Majetek byl inventarizován ke dni 31. 12. 2012, předložen zápis z dílčí inventarizační komise ze dne 2. 1.
2013.

2.8.

Nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek
Pro přezkum nebyla v roce 2012 u Svazku obcí zjištěna náplň k tomuto ustanovení zákona.

2.9.

Zadávání a uskutečňování veřejných zakázek
V roce 2012 byla vyhlášena tato výběrová řízení na veřejné zakázky: „Odpadové centrum Bystřice pod
Hostýnem – Stavba“ a „Odpadové centrum Bystřice pod Hostýnem – dodávka techniky“. Výběrová řízení byla
zadána prostřednictvím ENVI Agentury Trunda, s.r.o., U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc, IČ 27857646.

2.10.

Stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

Svazek obcí účtuje o pohledávkách a závazcích v okamžiku přijetí nebo odeslání faktury. Dodavatelské
faktury jsou zapsány do knihy faktur, předání k doplnění rozpočtové skladby a ke schválení věcné správnosti.
Stav závazků a pohledávek k 31.12.2012 je nulový, pouze na účtu 455 je vykázán závazek ve výši
994.327,52 Kč z titulu přijaté zálohy na nájem, dle nájemních smluv
uzavřených dne 11.4.2012 od A.S.A skládka Bystřice, s.r.o. a na účtu 451 je vykázán závazek z titulu úvěru
od A.S.A skládka Bystřice, s.r.o. ve výši 860.000 Kč.
2.11.

Ručení za závazky fyzických a právnických osob

Svazek obcí neručí za závazky fyzických a právnických osob.
2.12.

Zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob

Pro přezkum nebyla v roce 2012 u Svazku obcí zjištěna náplň k tomuto ustanovení zákona.
2.13.

Zřizování věcných břemen k majetku územního celku

Pro přezkum nebyla v roce 2012 u Svazku obcí zjištěna náplň k tomuto ustanovení zákona.

2.14.

Účetnictví vedené územním celkem

Účetnictví Svazku obcí je vedeno v souladu s vyhláškou 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví.
Zůstatek běžného účtu byl odsouhlasen mezi výpisy a hlavní knihou.
2.15.

Uvedení podílu pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a zastaveného majetku na
celkovém majetku územního celku

Je přílohou číslo 1 této zprávy
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III. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Svazku obcí jsme nezjistili žádnou skutečnost,
která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných ohledech
v souladu s hledisky přezkoumávání hospodaření uvedenými výše.
Zákon č. 420/2009 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků ve znění pozdějších
předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle § 10 odst.2 písm. d) a odst.3 citovaného zákona.
Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve zprávě uvedli, zda při přezkoumání byly zjištěny chyby a nedostatky
a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost a jejich vztah k hospodaření Svazku obcí
jako celku.
Při přezkoumání hospodaření za rok 2012 jsme nezjistili chyby a nedostatky.

IV. Upozornění
Upozorňujeme na změny zákonů č. 128/2000 Sb. A č. 563/1991 Sb. účinné od 1. 9. 2012, které upravují
mimo jiné povinnost schválit účetní závěrku obcí a jimi zřízených příspěvkových organizací, tato povinnost je
uložena rovněž svazkům obcí včetně doplnění stanov o určení nejméně tříčlenného orgánu, který závěrku
svazku obcí schvaluje.
V této zprávě jsou zapracovány i výsledky dílčího přezkoumání ze dne 29.9.2012.

KM Audit, s.r.o.
Kroměříž, Kollárova 528/1

statutární auditor
Ing. Lubomír Gabriel č. 1425

Oprávnění KA ČR č. 314
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Příloha č. 1 ke Zprávě nezávislých auditorů o přezkoumání hospodaření Za rok 2012
Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem

Výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.
Algoritmus pro výpočet ukazatelů
podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.

I. Podíl pohledávek na rozpočtu
A x 100 % = 0 x 100
B

= 0,00 %

432.168,31 Kč

Pohledávky : 0,00 Kč
A. Vymezení pohledávek

Část A/IV (NETTO) Dlouhodobé pohledávky, vztahující se pouze k následujícímu rozpočtovému roku – pokud
výše splátek k inkasu v následujícím roce je stanovena smlouvou resp. splátkovým kalendářem.
Část B /II (NETTO) Krátkodobé pohledávky
Položky
č.
1. č. u. 311 – Odběratele,
2. č. u. 312 – Směnky k inkasu,
3. č. u. 313 – Pohledávky za eskontované cenné papíry,
4. č. u. 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy,
5. č. u. 315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti,
6. č. u. 316 – Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé,
7. č. u. 317 – Krátkodobé pohledávky z poskytnutých úvěrů,
10. č. u. 335 – Pohledávky za zaměstnanci,
11. č. u. 336 – Zúčtováni s institucemi sociálního zabezpečeni a zdravotního pojištěni,
13. č. u. 342 – Jiné přímé daně,
14. č. u. 343 – Daň z přidané hodnoty,
15. č. u. 345 – Jiné daně a poplatky,
19. č. u. 361 – Krátkodobé pohledávky z ručeni,
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20. č. u. 363 – Pevné terminované operace a opce,
21. č. u. 365 – Pohledávky z finančního zajištěni,
22. č. u. 367 – Pohledávky z vydaných dluhopisů,
23. č. u. 371 – Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí,
24. č. u. 373 – Poskytnuté zálohy na dotace,
28. č. u. 377 – Ostatní krátkodobé pohledávky.
B. Vymezení rozpočtových příjmů
Příjmy celkem po konsolidaci + zisk po zdanění z hospodářské činnosti
II. Podíl závazků na rozpočtu
C x 100 % =
B

0 x 100

= 0,00 %

432.168,31 Kč

Krátkodobé závazky : 0 Kč
Dlouhodobé závazky: 994.327,52 Kč, dlouhodobá záloha dle smlouvy o nájmu
860.000 Kč, dlouhodobý úvěr
B. Vymezení závazků

Část D/III. Dlouhodobé závazky – pouze do výše splátek stanovených ve splátkovém kalendáři, resp. smlouvě
v následujícím roce.
Část D/IV. Krátkodobé závazky
položky č.
1. č. u. 281 – Krátkodobé úvěry,
2. č. u. 282 – Eskontované krátkodobé dluhopisy nebo směnky,
3. č. u. 283 – Vydané krátkodobé dluhopisy,
4. č. u. 289 – Jiné krátkodobé půjčky,
5. č. u. 321 – Dodavatele,
6. č. u. 322 – Směnky k úhradě,
8. č. u. 324 – Krátkodobé přijaté zálohy,
9. č. u. 325 – Závazky z dělené správy a kauci,
10. č. u. 326 – Přijaté návratné finanční vypomoci krátkodobé,
14. č. u. 331 – Zaměstnanci,
16. č. u. 336 – Zúčtovaní s institucemi SZ a ZP,
18. č. u. 342 – Jiné přímé daně,
19. č. u. 343 – Daň z přidané hodnoty,
20. č. u. 345 – Jiné daně a poplatky,
24. č. u. 362 – Krátkodobé závazky z ručeni,
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25. č. u. 363 – Pevné terminované operace a opce,
27. č. u. 366 – Závazky z finančního zajištěni,
28. č. u. 368 – Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů,
29. č. u. 372 – Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí,
30. č. u. 374 – Přijaté zálohy na dotace,
34. č. u. 378 – Ostatní krátkodobé závazky.

V. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
D x 100 % = 0 x 100
E

= 0,00 %

432.168,31 Kč

Zastavený majetek : 0,00 Kč
D. Vymezení zastaveného majetku
Zastaveny movitý a nemovitý majetek dle inventurních soupisů a analytických účtů, případně operativní
evidence, doloženy výpisem z LV a úvěrovými smlouvami
E. Vymezení majetku pro výpočet ukazatele
Část A. Stala aktiva NETTO (sloupec 3)

12. 3. 2013

Vypracoval:
Ing. Lubomír Gabriel
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Příloha č. 2

Rozvaha společnosti .A.S.A. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2012
Výkaz zisku a ztráty společnosti .A.S.A. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2012
Příloha k účetní závěrce společnosti .A.S.A. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2012
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.A.S.A. skládka Bystřice s.r.o.
Cihelna 1600
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu

k datu 31. 12. 2012
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I.

Obecné údaje

Pokud není uvedeno jinak, jsou uvedené údaje v tis.Kč.
1. Popis účetní jednotky
Obchodní firma:

.A.S.A skládka Bystřice, s.r.o.

Sídlo:

Cihelna 1600

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

Rozhodující předmět podnikání:

nakládání s odpady

Datum vzniku:

1. 11. 2000

IČ:

26227959

DIČ:

CZ26227959

Rozvahový den:

31. 12. 2012

Okamžik sestavení účetní závěrky:

22. 3. 2013

Předmět podnikání:
-

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

-

podnikání v oblasti nakládání s odpady

-

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

-

silniční motorová doprava nákladní

-

pronájem movitých věcí

-

poradenství v oblasti ekologických projektů

2. Osoby s podílem 20 a více procent na základním kapitálu
Jméno, název

2011

2012

99,92%

99,92%

Svazek obcí pro hospodaření s odpady
Cihelna 1600
768 61 Bystřice pod Hostýnem

3. Popis změn a dodatků provedených v účetním období v obchodním rejstříku:
Nebyly.
4. Organizační struktura podniku a její zásadní změny během účetního období:
V areálu společnosti v Bystřici pod Hostýnem se nachází skládka odpadu a soustřeďuje se zde veškerá činnost
společnosti. V organizační struktuře žádné významné změny nenastaly.
5. Jména a příjmení členů statutárních orgánů ke konci účetního období:

6.

Jméno a příjmení

funkce

Mgr. Zdeněk Pánek

jednatel

Název a sídlo obchodních společností (družstev), v nichž máme větší než 20% podíl:
Nejsou.
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7. Stav pracovníků a řídících pracovníků včetně mzdových nákladů:
Průměrný počet zaměstnanců :
- z toho řídících

2012

2011

14

14

1

1

0

0

Mzdové náklady
Odměny členům statutárních orgánů spol.
Náklady na sociální zabezpečení
Sociální náklady
Osobní náklady celkem

8. Výše půjček, úvěrů, s uvedením úrokové sazby, poskytnutých záruk ostatních plnění,
Jak v penězích, tak v naturální formě společníkům, družstevníkům a členům statutárních, dozorčích a řídících
orgánů, včetně bývalých členů těchto orgánů:
/za ostatní plnění se považuje zejména bezplatné předání vozidla, jiných movitých a nemovitých věcí, využívání
služeb a platby důchodového připojištění/
Úvěr vůči Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem ve výši 860 tis Kč, úrok 8% na investiční
akci.

II .Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech
oceňování a odpisování
1.

Obecné účetní zásady:
Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování v předkládané účetní závěrce jsou
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhláškou č.500/2002 Sb. Ministerstva financí a Českými
účetními standarty pro podnikatele. Účetní metody byly používány konzistentně po celé účetní období tak, aby
účetní závěrka podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace podniku.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami
s výjimkou majetkových účastí, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o
schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

2.

Způsoby oceňování
druhy aktiv
materiál
nedokončená výroba
polotovary vlastní výroby
výrobky
zvířata
zboží
DHM vytvořený vlastní činností
DNM vytvořený vlastní činností
cenné papíry
majetkové účasti
příchovky a přírůstky zvířat

ocenění
není
není
nejsou
nejsou
nejsou
pořizovací cena
není
není
pořizovací cena
nejsou
nejsou
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3.

Druhy nákladů souvisejících s pořízením zásob:
Dopravné zásob.

4.

Reprodukční pořizovací cena:
Nebyla uplatněna.

5.

Změny oceňování, odpisování a postupu účtování:
Nebyly.

6.

Opravné položky k majetku:
Způsob stanovení opravných položek
Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně snížené o příslušné opravné položky
pochybným pohledávkám. OP jsou stanoveny na základě analýzy pohledávek z hlediska ekonomické situace
dlužníka, stavu soudního řízení apod.

7. Odpisování:
Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku sestavila účetní jednotka
v interní směrnici.
Pořizovací cena dlouhodobého majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je odepisována po dobu
odhadované životnosti majetku rovnoměrnou, případně zrychlenou metodou.

8. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu:
O cizí měně nebylo účtováno

9.

Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků, které se v souladu se zákonem oceňují reálnou
hodnotou:
Nebyla použita.

III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
1.

Přehled významných položek neuvedených samostatně v rozvaze a výkazu zisku nebo ztráty:
Nejsou

2.

Vysvětlení každé významné položky z rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty
Splatné závazky vůči státním institucím:
Pojistné na SZ

84 tis Kč, po splatnosti 0 tis Kč

Zdravotní pojištění

36 tis Kč, po splatnosti 0 tis Kč

Daňové nedoplatky

62 tis Kč, po splatnosti 0 tis Kč

(DPH 43 tis Kč, DZC 19 tis Kč, DS 0 tis Kč)
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Dlouhodobý majetek
Majetek 2011
Přírůstky a úbytky majetku ve sledovaném období
1/ Nehmotný majetek
2/ Stroje, ostatní
Na nedokončených investicích zůstává k 31/12/2012

3.

38.500 Kč (projektová dokumentace)

Přehled významných událostí po datu účetní závěrky:
Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti, které by měly být v této příloze uvedeny

4.

Dlouhodobý hmotný majetek pořizovaný formou finančního pronájmu:
Není

5.

Přehled pronájmu majetku:
Uskutečněný

6.

Přijatý

Položka majetku

Běžné období

Minulé období

Běžné období

Minulé období

Kontejnery

15

26

216

162

Plyn. zařízení

12

12

0

Nákl. automobil

0

0

216

162

Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze:
Veškerý majetek je evidován v účetnictví.

7.

Majetek zatížený zástavním právem:
Není.

8.

Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním oceněním:
Účetní jednotka nemá majetek, který by měl výrazně rozdílné tržní a účetní ocenění.

9.

Cenné papíry a majetkové účasti:
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Kojetínská 3666
767 11 Kroměříž

akcie na jméno, počet 2100, nominální hodnota 2100,
Finanční výnos 2012

7 tis Kč
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10. Pohledávky po lhůtě splatnosti:
2012

2011

1.269

1.357

Do 180 dnů

3

1

Do 360 dnů

5

0

Nad 360 dnů

1

50

Do 60 dnů

11. Pohledávky k podnikům ve skupině:
Nejsou.

12. Pohledávky kryté podle zástavního práva:
Nejsou.

13. Popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního období
Druh vlastního kapitálu
Základní kapitál
Zákonný rezervní fond
Statutární a ostatní fondy
Nerozdělený zisk minulých let
Neuhrazená ztráta minulých let
Výsledek hospodaření běžného
období
Vlastní kapitál – CELKEM

2012

2011

23.049

23.049

2.305

2.305

76

76

22.494

21.532

0

0

1.154

961

49.078

47.923

14. Rozdělení zisku (úhrada ztráty) za minulé účetní období a návrh na rozdělení v běžném účetním
období:
Položka

2012

2011

Výsledek hospodaření (+ zisk,-

1 154

961

0

0

0

0

1 154

961

0

0

0

0

0

0

ztráta)
Tvorba (+) nebo čerpání (-)
rezervního fondu
Tvorba (+) nebo čerpání (-)
statutárních fondů
Tvorba (+) nebo čerpání (-)
nerozděleného zisku minulých let
Tvorba (+) nebo čerpání (-)
neuhrazené ztráty minulých let
Úhrada (+) nebo zvýšení(-)
neuhrazené ztráty minulých let
Výplata dividend
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15. Základní kapitál:
A.S.A. International Environmental Services GmbH,

vklad

20 000 Kč

Svazek obcí pro hospodaření s odpady - Bystřice pod Hostýnem, vklad 23 029 000 Kč
Splaceno 100 %

16. Závazky po lhůtě splatnosti:
2012

2011

Do 60 dnů

303

235

Do 180 dnů

0

0

Do 360 dnů

0

0

Nad 360 dnů

0

0

17. Závazky k podnikům ve skupině:
Nejsou.

18. Závazky kryté podle zástavního práva:
Nejsou

19. Úvěry, finanční výpomoci:
Nejsou

20. Závazky neuvedené v rozvaze:
Nejsou.

21. Významné potencionální ztráty, na které nebyla vytvořena rezerva:
Nejsou známy významné potencionální ztráty, u kterých by bylo nutné tvořit rezervu.

22. Pohledávky a závazky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší něž pět let:
Nejsou.

23. Přehled o zákonných a ostatních rezervách:
druh rezervy
rezerva na
rekultivaci

počáteční
stav
21.280

tvorba

čerpání

1.263

0

konečný
stav
22.543
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24. Výnosy z běžné činnosti:
Druh

Minulé účetní období

Běžné účetní období

činnosti

celkem

tuzemsko

zahraničí

celkem

tuzemsko

Zahraničí

Likvidace

12.928

12.928

0

13.525

13.525

0

12.928

12.928

0

13.525

13.525

0

odpadů
Celkem

25. Výdaje na výzkum a vývoj:
Nebyly.

26. Závěr
Ke dni schválení účetní nejsou známy žádné potencionální ztráty.
Veškerý majetek společnosti je využívaný k dosažení, zajištění a udržení příjmů.
Veškerý majetek společnosti je pojištěn.

Sestaveno dne

Statutární zástupce:

Osoba odpovědná za

Mgr. Zdeněk Pánek

vedení účetnictví:

Osoba odpovědná za
sestavení účetní
závěrky:

22. 3. 2013
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