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Účetní jednotka: Mateřská škola Krmelín, příspěvková organizace
lčo 70992932

Kostelní70
739 24 Krmelín

zřizovatel: obec krmelín
Datum zpracování : 28. 02. 2O22
Den zahájení inventarizace: 14. Ot,2OZZ
Den ukončeníinventarizace: 28, 02. ZO22
Den, ke kterému byla inventarizace provedena:31,. 12,2O2t

Vyhodnocení dodrženívyhlášky č,27O/2010 Sb. a vnitroorganizačnísměrnice k inventarizaci.

1. lnventarizačníčinnosti:
1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen,
lnventarizačníkomise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitroorganizačnísměrnicí.
Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.
Nedošlo k žádnémupracovnímu úrazu.
Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.
Termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.
1.2. Proškolení členůinventarizační komise

Proškolení proběhlo v budově mateřské školy dne 1,6.12.2021,, přítomni byli všichni členové,
na důkaz byly připojeny podpisy na protokolu.
Součástíškolení byly i zásady dodrženíbezpečnosti,

Nebyly zjištěny žádnéodchylky od žádoucíhostavu.
1.4. Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům
Bez přijatých opatření.

lnventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.

Vl7řizule,

2022

č.j.,

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

óis, oop,su,

ukl. znak:

U inventur byly vždy přítomny osoby odpovědné za majetek.
Dle Plánu inventur bYl zjiŠtěnskutečný stav majetk u a závazku a ostatních inventarizačních
položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

SkuteČný stav bYl Porovnán na účetnístav majetku a závazků a ostatních inventarizačních
PoloŽek dle data provedení inventury. Rozdílová inventura nebyla provedena.

2. Výsledek inventarizace:
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Krátkodobé poskytnuté zálohy
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Sociálnízabezpečení
Zdravotní pojištění
Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněž. plnění
Pohledávky za vybranými místními vlád. institucemi
Závazky k vybraným místním vládním institucím
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
Ostatní krátkodobé pohledávky
Náklady příštíchobdobí
Výdaje příštíchobdobí
Výnosy příštíchobdobí
Dohadné účtyaktivní
Dohadné účtypasivní
Jmění účetníjednotky
Fond odměn
FKsP
Rezervnífond tvořený ze zlepšenéhoVH
Rezervní fond z ostatních titulů
Fond reprodukce majetku, fond investic
Výsledek hospodaření ve schval. řízení
Dlouhodobé přijaté zálohy na tranfery

47 I75,- Kč
1- 654 350,66 Kč
262 L6o,64 Kč
2 025 622,44 Kč
206 640,34 Kč
1"5 816,- Kč
0
0
119 950,_ Kč
]. 788,- Kč
45 300,- Kč
471, t05,- Kč
778 997,- Kč
77 207,- Kč
61 693,- Kč
0
0
0
0
7 879,- Kč
4 t62,69 Kč
0
649 t04,- Kč
179 950,- Kč
13 501_ 61,4,67 Kč
160 511,- Kč
2tB t47,- Kč
540 163,57 Kč
59 000,- Kč
63 439,59 Kč
0

788 338,- Kč

Seznamy všech inventurních soupisů, dodatečných inventurních soupisů, inventurních zápisů
a inventurních závěrů jsou uloženy v organizaci.

3. Kontrola hospodaření s majetkem obce, stav pohledávek a závazků
lnventarizačníkomise nezjistila žádnézávady při skladovánizboží, ani cizímajetek, který by
se nacházel v prostorách budov v majetku obce či cizí majetek na pozemcích obce,
Hmotný a nehmotný majetek je evidován prostřednictvím softwaru firmy Gordic, spol. s r.o.
Jihlava pro evidenci majetku.

lnventarizací komise neshledala žádnézávady ve vedeníevidence majetku.
lnventární knihy jsou vedeny v elektronické podobě a zápisy jsou prováděny průběžně.
Hmotný majetek je řádně užívána nevykazuje známky poškozeníčízanedbáníúdržby.Z tohoto
titulu komise nenavrhuje žádná nápravná opatření.

a. Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních

rozdílů
Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizačnírozdíly.

5. prohlášení inventarizační komise
lnventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákon a č. 563/L99]. Sb., o účetnictví
a směrnicí pro provedení inventarizace.

Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedeníinventarizace.

lnventarizačníkomise:
předseda: Marie vašicová

podpis

člen: simona venclíková
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