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

Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
Účetní jednotka:
Název: obec Pohoří
Sídlo: Pohoří

IČ:
00241555
Právní forma:
ÚSC
Předmět činnosti: veřejná správa
Sestaveno k: 31. 12. 2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 13.02.2020 17:32:11

A. 1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení
činnosti. Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A. 2.

Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A. 3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách:
1. Oceňování a vykazování:
Zásoby- materiál - pořizovací cena, způsob účtování B, zboží - pořizovací cena, způsob účtování A
drobný dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovací ceně od 4.000 do 40.000,- Kč
drobný dlouhodobý nehmotný majetek - v pořizovací ceně od 500 do 60.000,- Kč
hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech, v roce 2019 nebyl pořízen
dlouhodobý majetek vlastní činností
2. Odpisový plán: účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČSÚS 708.
3. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby v roce 2018 nebyly realizovány v
cizí měně.
4. Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí, částka jednotlivých četních
případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na úrovni 2.000,- Kč s výjimkami, které se rozlišují vždy
(energie) a to ve výši záloh a dále účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými
ročními rozdíly.
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