základni škola a mateřská škola petrohrad, Černčice3

tčo rcegsstz
Zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31,.12.2020
Na základě směrnice ze dne20.I0.2011 proběhla íádnáinveníarizace majetku a
závazkůk3I.I2 2020

v Základní škole a mateřské škole Petrohrad, Černčice3, IČO 70695512,

s

tímto

výsledkem:

Byla j menována invent uizačni komise ve složení

:

Předseda: Šejnová Larisa

Členové:Bláhová Lenka
worzischková Adámková Božena
Členovéinventarizačníkomise byli proškoleni zptáv apovinností dne 12.IL2020
Inventarizace byla zahájena dne 28.12.2020 a ukončena dne 31 ,I.2021
Přehled majetku a závazků podléhajícíchinventarizaci:

C íslo

súlaú

Název -

druh

fyzicky (F)
dokladově(D)

01/018

drobný dlouhodobý nehmotný
majetek

02l028

drobný dlouhodobý hmotnY majetek

022

samostatné hm. movité věci a soubory

rozdíl

účetnístav

skut.stav

209 537,45

209 537,45

I709 270,93

1709 270,93

402 026,00

402 026,00

11 788,00

11 788,00

3I8 675,49

3I8 675,49

51044,67

51044,67

movitých věcí
901

jiný drobný dlouh. nehmotný majetek

902

jiný drobný dlouh. hmotnY majetek

112 00

materiál na skladě

Finančnímajetek
24II00

béžnýúčet-

MMB

935 833,61

935 833,61

243I00

béžnýúčet- FKSP

86 920,34

86 920,34

26II00

pokladna

6 994,00

6 994,00

28 960,00

28 960,00

15 030,00

15 030,00

0,00

0,00

25,00

25,00

Pohledávky
314100

krátkodobé poskytnuté zá|ohy
energie

-

14300

krátkodobé poskytnuté zálohyvodné, stočné

377I00

ostatní krátkodobé pohledávky
reklamace komoda

3]]200

ost. krátk. pohledávky

3

el.

-

- bankovní

poplatky FKSP - nepřevedené bank.
popl. FKSP 1212020

377300

ostatní krátkodobé pohledávky za
žéky- učebnípomůcky

0,00

0,00

37730l

ost. krátk. pohledávky zažáky

0,00

0,00

0,00

0,00

27 094,81

27 094,8I

880 664,00

880 664,00

0,00

0,00

-2I765,86

-21765,86

-344 0723,00

-344 072,00

pomůcky 2017

-učeb.

3773I0

ostatní krátkodobé pohledávky za
žzky - hygienické potřeby

381 100

náklady příštíchobdobí

388300

dohadné účtyaktivni

ŠablonyII
388400

-UZ

33063

dohadné účtyaktivní - Uřad práce

Závazky
321 100

33

1

100

dodavatelé - zůstatek nezaplacených
faktur přijatých
zaměstnanci

- výplaty I2l2020

336100

sociální zabezpeěení

2020

-137 153,00

-137 153,00

337100

zdrav otní poj ištění- 12 12020

-59 159,00

-59 159,00

342100

daňzpříjmize

-58 331,00

-58 331,00

13 275,00

13 275,00

-58,77

-58,77

-22 419,00

-22 419,00

- výkon

0,00

0,00

389100

dohadné účtypasivní - el. energie

-28 960,00

_28 960,00

389300

dohadné účtypasivní - vodné, stočné

_15 030,00

_15 030,00

472200

dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
Šablony II - nevyúčtovanázáloha
dotace UZ33063 Sablony II

-880 664,00

_880 664,00

-4 798,73

-4 798,73

-325 734,00

-325 734,00

89 474,00

89 474,00

-94196,57

-94 |96,57

12 l

závís|é činnosti -

odvod dané za zaměstnance l2l2020

342200

spotřební daň

378200

ost. krátkodobé závazky

378300

ost. krátkodobé závazky - stravné

378400

ost. kfátkodobé závazky

FKSP I2l2020

rozhodnutí

- úroky

Majetkové fondy
401 100

jmění účetníjednotky (z minulých let)

401200

jmění úěetníjednotky - dlouhodobý
majetek

408100

opravy př edchazejících účetních
období - opravy roku 2015

Finančnífondy
412

fond FKSP

413

Rezervní fond

-216 220,29

-216 220,29

414

rczewni fond z ost. titulů

-I05 743,86

-I05 743,86

416

fond reprodukce majetku, fond
investic - stav fondu k3I.12.2020

-74266,00

-74266,00

Zj i štěnéinventadz-ačni rozclí ly

:

Zdůvodrťní\.?nikrr inventafi začnich roz.dilťr

:

Návrh na rrypořddáttí:
Nbdostatlcy a závady z.iištčnépři inrlentarizaci:

{zajištěnl nrajetku, ieiro oclutna přcd oclcizcnítn. poškozenítrl, nedo§tatk,v v gvidenci, v ciohoclách o

lrrrrotné odpověrlirosti apod. )

inl,entariz;tce byla provedena v
Vyjáclřeni lrmotriě odpovědrrého pracovnilia
časovýclr lerrtli nech, žáctnézáv ažnénedostatky nebyly rjištěny, er.idence nrajetku je
přepracována podl e novýcli účetrriclrpřeclpi sů
:

Dirtum 31.1,ža21
prohlášeni inventaťi začníkorni se:

a)
b)

Inventarizace byla prcrvedena v souladu s u§íanovsním zákona č. 563/199l §b., o
účetnictviv piatném znění a srněrrricí Inventarizace majetku a závazkŮ č,251/20l l
Jsme si vědomi rnožných následků za nesprávné pr:ovedeni inventarizace,

Datum 31.1.202l

Př,edseda

lK:

Šejnová Larisa
Členové:

Bláhová Lenka

7}.4al'-á^

worzisclrková Adámkcrvá

*,,

/

Božena ttilrrr.r*qílri lchnaá

§chvaluji inventirriuačnízrtpis a zprisob vypořádárrí inventarizačrríc}r rozrlílii

V l}etrohradě, dne ,{.t ž02l

{,

lť,lÁ fíx.,,... ť.editelka školy

