Příloha k účetní závěrce Obce Hradešice za rok 2015

Hospodaření obce Hradešice za rok 2015

Výnosy celkem:

7.548.010,78

Výnosy z činnosti

1.424.408,28

(prodej dřeva, prodej služeb, pronájmy, příjmy ze správních a místních poplatků, pokuty, příjmy
z odepsaných pohledávek, prodej materiálu, prodej pozemků, ostatní výnosy – odměna EKO-KOM )
Finanční výnosy

177.155,61

(úroky+finanč.výnosy))
Výnosy z daní
Výnosy z transferů (dotací)

5.226.400,89
720.046,-

Náklady celkem:

6.039.162,92

Náklady z činnosti

5.507.166,17

(nákup materiálu, DKP, spotřeba energie, opravy a údržba, služby, mzdy, poplatky, dary, ostatní
náklady – refundace, dopravní obslužnost, pojištění)
Náklady na transfery

340.107,-

Daň z příjmů

120.000,-

(daň z příjmů za obec)

Výsledek hospodaření před zdaněním
-

předepsaná daň na rok 2015
doplatek daně z roku 2014

Výsledek hospodaření po zdanění

1.508.847,86
- 120.000,- 27.840,-

1.508.847,86

Stav majetku Obce Hradešice k 31.12.2015
Účet

018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek

67.283,92

019 ostatní dlouhodobý majetek

61.740,-

021 stavby

37.688.497,85

022 stroje, přístroje, zařízení

873.770,95

028 drobný dlouhodobý hmotný majetek

790.969,34

029 ostatní dlouhodobý hmotný majetek

62.000,-

031 pozemky

9.267.837,94

032 kulturní předměty
042 nedokončené investice
062 majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
069 finanční majetek
Celkem

1,10.957.397,93
3.741.000,734.832,27
64.291.222,70

Stav bankovních účtů k 31.12.2015
Účet

Celkem

231 běžné účty obce

575.436,32

236 účet fondu vodovodu + hřbitov

841.340,81

241 ( BÚ VHČ )

35 .955,10

261 ( obce + VHČ )

43.852,1. 496.584,33

Přehled aktiv a pasiv
Aktiva:
Účet

112 materiál na skladě
263 ceniny
311 odběratelé
314 poskytnuté zálohy (el.energie, voda,znak)

1.440,900,90.281,144.702,-

373 krátk. Poskyt. zálohy na tranfery ( kompostéty DSPO)

7.260,-

381 záloha na pojištění

38.763,-

385 příjmy příštích období
388 dohadné účty aktivní na zálohy služeb

813.979,24
100.000,-

Pasiva:
Účet

321 dodavatelé

117.870,35

324 krátkodobé přijaté zálohy na služby

214.904,-

331 zaměstnanci

47.594,-

333 jiné závazky vůči zaměstnancům

30.875,-

336 sociální pojištění

26.522,-

337 zdravotní pojištění

12.100,-

342 daně – zálohová, srážková

10.440,-

343 daň z přidané hodnoty

19.515

384 předepsaná daň za obec za rok 2015

120.000,-

384 výnosy příštích období (hroby 2016-2018)

46.340,-

389 dohadné účty pasivní (zálohy na el.,plyn,vodu)

137.202,-

419 ostatní fondy

841.340,81

451 dlouhodobé úvěry
459 ostatní dlouhodobé závazky

3.763.203,99
50.000,-

Rozpočtové hospodaření za rok 2015
Rozpočtové příjmy celkem:

11.442.314,82

Rozpočtové výdaje celkem:

11.944.920,90

Uhrazené splátky dlouh.přij.půjček
Změna stavu krát.prostř.na účtech

505.916,702,99

