
Zápis z provedené inventury
Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci za rok 2014 Obce Bojanovice

Ve smyslu li tanoveni zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů o
provádění fyzické a dokladové inventarizace všeho hmotného i nehmotného majetku a na
základě nařízeni starostky byla provedena inventarizace majetku ve správě obce
Bojanovice ajeho zařízení ke dni 31. 12. 201-1.
Výsledek inventarizace za rok 201-1pracovala hlavní inventarizační komise pro obec
Bojanovice ve složení: - Václav Branný

-Josef Maly
- Jiří Bestahovský

/nventarizace byla zahájena dne 17. 11. 20/4
lnventarizace byla ukončena dne 20. 1. 2015

ůHODNOTA MAJETKU PODLE DRUH :(soupis)
č.ů. .fYzický stav účetní stav

018 nehmotný investiční majetek 19040 19040

019 nehmotný investiční majetek 21·U211 2141211

021 budovy, haly, stavby 769055/ 7690551

022 samo tatné movité věci 758820 758820
(stroie.pttstroie.zaťizeni)

028 drobný hmotný investiční majetek 2222 180 2222180

031 pozemky 7782045 7782045

042 nedokončené hmotné investice 3091229,20 3091 229,20

112 materiálové zá oby 17420 17420

902 DHIM do 1.000,- Kč 291235 291235

994 věcná břemena 623-10 62340

231 zustatek na účtu 0390121309/0800 2011 18/,20 2 O/I 181,20

45/ úvěrový účel O O

261** zůstatek v pokladně O O

262** peni:e na cestě O O

3//** pohledávky 2375 2375

3/4** provoznl zálohy 67560 67560

3/5** pohledávky (poplatky, neuhrazené 5750 5750
vvdané [akturv)

321** dodavatelé O O

33/** závazky vuči zaměstnancum 8/8/8 81818

336** závazky vůči institucím - soc.pojištěni 20177 20/77

337** závazky vuči institucím - zdr.pojištěni 13843 13843

3-12** závazky vuči institucím - daň 1/903 11903

378** závazky - zákonné poji štěni, paušály 2533 2533

383** platby roku 2013 - časové rozlišeni 6697/,26 6697/,26

-101 jmění účetní jednotky 22838191,24 22838191,24

406 oceňovací rozdily - změna metodiky -5462170,93 -5 462 170,93

432 ztráta minulých let 981 125,54 981 125,54

192 opravné položky k pohledávkám 2775 2775



Prohlášeni:

Prohlašuji, že fyzická inventura hmotného i nehmotného majetku obce
Bojanovice se konala za mé účasti a žejsem žádný majetek nezatajil(a)
a veškeré doklady jsem předal(a) k zaúčtování .

...........t;. .
Václav Branny ~ .

Jiří Bestahovský

....!
Prohlášeni:

Podle ustanovení zákona Č. 563/91 Sb., a pozdějších předpisů o účetnictví
jsem zabezpečila spráné a včasné provedení inventarizace veškerého
majetku a uložení písemností (tj. zápisu a příloh)

VBojanovicich dne 20. 1. 2015

Přílohy:
• přílohy - inventurní sumáie

)

Zpracovala: Pribiková: .....~~.~~~~7..


