Obec Vevčice
organizace

Zápis
o výsledku fyzické inventarizace majetku, pohledávek a závazků
podle stavu ke dni …31.12.2014………………………

Ústřední inventarizační komise, jmenovaná vedoucím organizace, sestávající z :
jméno
předseda
členové

podpis

Stehlík Radek………………
Vejlupková Helena..……….
Koch Jiří.………….…………
……………………………….
……………………………….

………………………………
……………………………...
………………………………
………………………………
………………………………

provedla inventarizaci majetku, pohledávek a závazků v období od 30.12.2014.
do …20.1.2015…………… s výsledkem:
podle inventarizace
podle účetnictví
013-Software
018-DDNM
019-Ostatní DNM

………0…………
…20 972,37.……
………0……………

………0….…………
…20 972,37..………
………0……………

021-Stavby
022-Sam.movit.věci a soubory
028-DDHM

…2 878 075,30…
… 243 571,00.…
…… 557 166,55…

2 878 075,30………
…243 571,00..……
…557 166,55………

031-Pozemky
032 Kulturní předměty
041-Nedokončený DNM
042-Nedokončený DHM
052-Poskytnuté zálohy na DM

…4 755 950,36…
……………0……
……………0……
……………0……
……………0…...

4 755 950,36………
…………0…………
…………0…………
…………0…………
…………0…………

069-Ost.dl.fin.majetek
078-Oprávky k DDNM
081-Oprávky ke stavbám
082-Oprávky k sam. mov. věcem
088-Oprávky k DDHM
112-materiál na skladě
194-opravné položky k odběr.
231 Základní běžný účet ÚSC
236 Běžné účty fondů ÚSC
261 Pokladna
262 Peníze na cestě
263 Ceniny

..................0...........
…….20 972,37…..
… 1 674 030,00 ….
……..52 151,00…..
……557166,55
..................0...........
…………...0…….…
.....553 728,06.........
................0..............
............... 0.............
................0.............
.............211,00.........

..............0................
…..20 972,37…….
.. 1 674 030,00…..
……..52 151,00….
…..557 166,55
..............0................
………..0………….
.... 553 728,06.........
..................0.............
..................0.............
..................0.............
..............121,00........

-2311 Odběratelé
.........65 137,00...
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy .........19 840,00...
315 Jiné pohledávky z HČ
.................0,00....
321 Dodavatelé
........ .5 852,00....
324 Krátkodobé přij.zálohy
.................0..........
331 Zaměstnanci
…….26 1991,00…
336 Zúčtování s inst. soc.zabezp. ………5 063,00…
337 Zdravotní pojištění
…….. 3 860,00…
341 Daň z příjmů PO
…….25 460,00…
…..
342 Jiné přímé daně
……….3 435,00...
374 Přijaté zálohy na dotace
..........8.852,00...
378 Ost. krát. závazky
……… 432,00….
381 Náklady příš. období
…… 24 688,00.…
384 Výnosy příštích období.
…………..0…
389 Dohadné účty pasívní
……...19 840,00.…
403 Transfery na pořízení DHM

…….48 087,00….

Podrozvahové účty:
901 Jiný DDNM
902 Jiný DDHM
999 Vyrovnávací účet k ú. 902

………1 598,00..
………51 599,00.….
………53 197,00….

.......65 137,00.......
........19 840,00.......
................0,00......
..........5 852,00.....
......................0.......
…. 26 991,00….
…….5 063,00….
……3 860,00….
…..25 460,00…
…… 3 435,00….
..........8 852,00....
……… 432,00……
….……24 688,00.
0
………19 840,00..
……..48 087,00..
………1 598,00..
.……51 599,00….
.……53 197,00….

V průběhu inventarizace byly zjištěny: - nebyly
Přebytky
………………0……………..
Manka a škody
………………0……………..
Neupotřebitelné věci ………………0……………..

O vypořádání invent. rozdílů bylo
rozhodnuto – viz přílohy.

Skutečný stav inventarizovaného majetku byl zjištěn přepočtením, vážením, měřením, podle
údajů uvedených inventurních soupisech.
Dokladová inventarizace je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Inventarizace pozemků a srovnání vlastní evidence s údaji z katastrálního úřadu byla
uskutečněna dne …31.12.2014.
Výsledky inventarizace za rok ...2014............. byly projednány a schváleny zastupitelstvem
obce.
dne ............
V …Vevčicích………………………. dne …20.1.2015.

........................................
podpis účetní

...................................
starosta

Přílohy:

seznamy jednotlivých druhů inventarizovaného majetku

