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Důvodová zpráva:

 
Schvalování účetní závěrky územních samosprávných celků se řídí vyhláškou 220/2013 Sb. o požadavcích na
schvalování účetních závěrek některých vybraných jednotek. Způsob a proces schvalování účetní závěrky
města Jindřichův Hradec upravuje Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Jindřichův Hradec.

Vyhláška stanovuje, mimo jiné, podklady pro schválení účetní závěrky, kterými vedle schvalované účetní
závěrky a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, je i zpráva oddělení interního auditu o zjištěních
z provedených auditů, v rámci nichž byly zjištěny skutečnosti, které mohou mít vliv na úplnost a průkaznost
účetnictví, zprávy o závažných zjištěních při výkonu veřejnosprávní kontroly, roční zpráva interního auditu,
závěrečná inventarizační zpráva a další podklady.

Součástí účetní závěrky je:

·         Rozvaha

·         Výkaz zisku a ztráty

·         Přehled o peněžních tocích

·         Přehled o změnách vlastního kapitálu

·         Příloha účetní závěrky

 

Rozvaha obsahuje přehled o majetku, závazcích,  jiných aktivech a jiných pasivech města k 31. 12. 2020 a
k 31. 12. 2019.

Výkaz zisku a ztráty obsahuje přehled o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření města v běžném a
minulém účetním období. Výsledek hospodaření je rozdíl mezi skutečnými realizovanými výnosy a náklady
bez ohledu na to, zda byly nebo nebyly zaplaceny. V nákladech se objevují i nepeněžní náklady, jako jsou
odpisy, opravné položky a další.  Pořízení investičního majetku a přijaté dotace na jeho pořízení nejsou
nákladem ani výnosem, ale příjmem a výdajem. Ve výkazu zisku a ztráty se promítnou postupně
prostřednictvím odpisů. Výsledek hospodaření za rok 2020 je zisk ve výši 111 763 145,21 Kč.

Přehled o peněžních tocích je rozpisem vybraných položek aktiv a pasiv a podává informace o přírůstcích
a úbytcích peněžních prostředků za běžné účetní období.

Přehled o změnách vlastního kapitálu je rozpisem položky „Vlastní kapitál“ rozvahy a podává informaci o
uspořádání položek, které vyjadřují jejich změnu za běžné účetní období.

Příloha účetní závěrky vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty.

     Přezkoumání hospodaření města Jindřichův Hradec za rok 2020 bylo provedeno auditorem Ing. Jiřím
Tinkou. Při přezkoumání hospodaření podle ustanovení § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí nebyly zjištěny chyby a
nedostatky, které by negativně ovlivnily hospodaření města.  Auditor vyjádřil výrok k souladu
hospodaření města s hledisky přezkoumání hospodaření za rok 2020 se závěrem bez výhrad.  Kopie zprávy
auditora je uvedena v příloze.

     Schválením účetní závěrky se rozumí také schválení výsledku hospodaření včetně jeho rozdělení.



     Rada města Jindřichův Hradec projednala materiál na svém zasedání dne 10. 5. 2021 a svým usnesením
342/15R/2021 s  účetní závěrkou a s výsledkem hospodaření města Jindřichův Hradec za rok 2020 souhlasí a
dále souhlasí s tím, aby výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 111 763 145,21 Kč byl ponechán jako
nerozdělený zisk.

 

 
 

Návrh na usnesení
 
Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje
 účetní závěrku města Jindřichův Hradec za rok 2020

  
2. schvaluje

 výsledek hospodaření města Jindřichův Hradec za rok 2020 ve výši 111 763 145,21 Kč
  

3. schvaluje
 zaúčtování hospodářského výsledku ve výši 111 763 145,21 Kč jako nerozdělený zisk.

  

 
 
 

 
 

přílohy: Rozvaha 
Výkaz zisku a ztráty 
Přehled o peněžních tocích 
Přehled o změnách vlastního kapitálu 
Příloha účetní závěrky 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
Závěrečná inventarizační zpráva 
Zpráva o výsledcích finančních kontrol 

 Vývoj hospodářského výsledku v letech 2011-2020 
  

- v elektronické podobě


