obec čtururr
Ičo 00246468
člunek 21
378 33 p. Nová Bystřice

lnventarizační zpráva za rok 2Ot8
V souladu s ustanoveními zákona č.5631199]. Sb., o účetnictví,vyhláškou č. 410l2OO9 Sb.,
Českými účetnímistandarty a vyhláškou č.27O|20LO Sb., o inventarizaci majetku a závazků a

Směrnicí pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace veškeréhomajetku a
závazků.
lnventarizace byla provedena ke dni gL. L2.2OL8
průběh inventarizace
lnventarizace byla zahájena dne: 20. 12.2018
lnventarizace byla ukončena dne: 30. O1,.2OIg
lnventarizace byla provedena komisí ve složení:
Předseda inventarizačníkomise: Mgr. Simona Palová

člen inventarizačníkomise:

Leoš Janotka

členinventarizačníkomise:JarmilaHudečková
člen inventarizačníkomise: Jarmila veithová
Způsob provedení inventarizace
Skutečnéstavy majetku a závazků členovéinventarizačníkomise zjišťovali:

o
o

Fyzickou inventurou v případě majetku, u kterého bylo možno vizuálně zjistit jeho
fyzickou existenci
Dokladovou inventurou v případě pohledávek, závazků a nehmotného majetku, u
kterých nešlo vizuálně zjistit jejich fyzickou existenci, a u kterých nešlo tedy provést

o

fyzickou inventuru
lnventuru pokladní hotovosti členovéinventarizačníkomise provedli přepočítáním
pokladníhotovosti poslední pracovní den běžnéhoroku

Výsledek inventa rizace
Je zřejmý z přiložené Rozvahy sestavené k 31. 12. 2Ot8, která je nedílnou součástí této

zprávy. Při provádění inventarizace nebylo zjištěno zcizení majetku, anijiné nehospodárné či
nedbalostní nakládání s majetkem obce. Skutečný stav byl porovnán na účetnístavmajetku

a závazkŮ. Rozdíl byl zjištěn u účtuO42, O21, a 081, kdy se jedná o účetníchybu v částce 29
tis. KČ a ].085,- KČ. Byl proředen předpis na účtuO42001,6 v částce 393 215,- Kča pň
ÚČtování a zařazení do majetku na účetO21 0010 byto omylem vzato z účtu042 fi)16 a
zařazeno na ÚČet O2I o 29 tis. Kč více tj. 422 2].5,- Kč. U účtu081/oprávky ke stavbám byla
zařazena do majetku opr. hřbitovní zdi a oplocení místníhohřbitova v částce 780 505,62 Kč
v měsíci Červenci a zároveň odúČtovánodpis v částce 1085,- Kč, který měl odepsán až
v následujícím měsíci po zařazení, tím vznikly rozdíly. K narovnání správných údajůdojde
v roce 2OI9, kdy se provedou opravy těchto účtů.

prohlášení inventarizační kom!se
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 provedení inventarizace.

jména a podpisy inventarizační

Jarmila Hudečková - čl
Jarmila Veithová

V Člunku 30. 01. 2019
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