Inventarizační zpráva
z inventury k 31. 12. 2021

Inventarizace byla provedena v období od 1.1.2022 do 20.1.2022 se stavem
k 31. 12. 2021.
Na základě inventarizační komise byl navržený majetek na základě vyřazovacích
protokolů vyřazen z majetku obce.
Nově nabytý majetek byl zařazen na základě zařazovacích protokolů do majetku
obce.
Byly inventarizovány tyto inventurní soupisy:
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číslo účtů
Název
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Budovy, stavby, haly
Samostatné, soubory movitých věcí
Drobný, dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
DHM určený k prodeji
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky DDNM
Oprávky k ostatnímu DNM
Oprávky ke stavbám
Oprávky k souboru movitých věcí
Oprávky k DDHM
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti
Základní běžný účet územních samosprávných celků
Běžné účty k fondům územních samosprávných celků
Pokladna
Peníze na cestě
Odběratelé
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Pohledávky za poplatky
Dodavatelé
Krátkodobé přijaté zálohy
Závazky k zaměstnancům
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Daň z příjmu
DPFO ze závislé činnosti
DPH
Pohledávky SR
Závazky k SR
Pohledávky za místními institucemi
Závazky k vybraným místním vládním institucím
Krátkodobé přijaté zálohy na transfer
Ostatní krátkodobé závazky
Náklady příštích období

388
401
403
406
407
419
459
472
901
902
943
968
992

Dohadné účty aktivní
Fond obnovy vodohosp.majetku, jmění účetní jednotky
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
Oceňovací rozdíly
Reálná hodnota prodej pozemku
Ostatní fondy
Ostatní dlouhodobé závazky
Dlouhod.zálohy na transfešr
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý podm.pohledávka dotace
Dlouhodobý podm.závazek dotace
Úvěrový rámec

Při inventarizaci majetku a závazků obce Březnice dle inventurních soupisů nebyly shledány
rozdíly. Rozdílová inventura je tedy nulová.

………………………………..
p.Hrušková Stanislava - starostka obce

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
a směrnici pro provedení inventarizace. Jsme si vědomi možných následků za nesprávné
provedení inventarizace.
Prohlašuji svým podpisem, že inventura byla provedena za mé účasti, a že v průběhu inventury
nedošlo k zatajení žádného obecního majetku, skutečný stav souhlasí s inventurními soupisy.
Předseda invent.komise

Tomandl Karel

………………………….

Členové inventurní komise

Roman Martin

………………………….

Ing. Kubíček Martin

………………………….

Šonková Ladislava

………………………….

Ing. Joštová Eva

………………………….

Zápis byl proveden dne 20.1.2022
Zapsala: Zuzana Šafránková

………………………….

