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MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 07.02.2013  čas: 23.05

sestavená k 31.12.2012

ZÁKLADNÍ

75023407 Základní škola a mateřská škola Vanovice, okr. Blansko, p.o.

příspěvková organizace Vanovice 130, 679 36

Název organizace :

Právní forma : Sídlo :

IČO :

okamžik sestavení: 07.02.2013  23:05   

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

A.1.  Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Během roku 2012 došlo v souladu s metodikou MF k přeúčtování majetku z účtu 022 - dlouhodobý hmotný majetek do
pořizovací ceny 40.000 Kč, na účet 028 - drobný dlouhodobý hmotný majetek, celkem se to týkalo 3 kusů již plně
odepsaného majetku v celkové hodnotě 33.864,- Kč.

A.2.  Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka provádí
odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů.
Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování A; Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní
činností - ve skutečných pořizovacích nákladech, v roce 2012 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností. Účetní
jednotka nevlastní majetkové podíly a jiné dlouhodobé finanční investice. Významné vedlejší náklady k pořízení
dlouhodobého majetku jsou popsány v bodě E1. Změny způsobů oceňování: Nenastaly. Přepočet údajů v cizích
měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby v roce 2012 nebyly realizovány v cizí měně. Ocenění
reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji, účtování na podrozvaze a účtování o rezervách je jen v případě dosažení
hranice významnosti, kterou účetní jednotka stanovila ve výši 50 tis. Kč. Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v
průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí, částka jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení pro roční
období je stanovena na úrovni 50 tis. Kč s výjimkami, které se rozlišují vždy (energie) a to ve výši záloh a dále účetní
jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly.

A.3.  Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
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