INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA
dílčí inventarizační komise o provedení řádné periodické inventarizace
hospodářských prostředků
1. Označení inventarizovaných
hospodářských prostředků :

HIM , DHIM ,NIM

2. Umístění inventarizovaných
prostředků:

Obec Kozmice IČ: 00232017
č. ú.: 320 093 349/0800, Česká spořitelna a.s

3. Jméno pracovníka odpovědného
za hospodářské prostředky:

Helena Matoušková

Před zahájením inventarizace odevzdala inventarizační komisi připojené písemné
prohlášení.
4. Inventarizace provedena ke dni:

31. 12. 2015

5. Den zahájení inventarizace:

06. 01.2016

6. Den ukončení inventarizace:

12. 01. 2016

7. Způsob zjišťování skutečných
stavů hospodářských prostředků:

fyzicky

8. Přehled vyhotovených inventurních soupisů:
Označení hosp. prostředků
Počet listů
Hodnota v Kč
________________________________________________________________________________

Pozemky
Budovy,haly,stavby
Samostatné movité věci
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhod. hmotný majetek
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Věci evidované obcí
ZBÚ
Ceniny
Pokladna
Provozní zálohy
Mzdy,závazky
Pohledávky
Poplatky-pohledávky
Jmění účetní jednotky
Oceňovací rozdíly
Nerozdělený zisk
Faktury vystavené
Krátkodobé zálohy

8
6
1
1
1
2
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2 871 862,07
13 289 890,72
420 295,80
659 167,85
3 105 126,10
20 000,0,480 652,50
40 292,183 805,34
11 096 778,38
0,0,33 590,30 087,0,0,23 560 326,89
- 1 014 046,85
4 715 217,86
0,66 400,-

9. Zjištěné inventarizační rozdíly,jejich výčet v jednotkách množství a v Kč
vyhl. č. 563/91 Sb. (§ 29, § 30)
Nebyly zjistěny žádné inventarizační rozdíly

10. Vyjádření pracovníků odpovědných za hospodářské prostředky k příčinám vzniku
inventarizačních rozdílů (mank i přebytků).

11. Návrh inventarizační komise na vypořádání inventarizačních rozdílů s uvedením částek
zaviněných i nezaviněných mank a kompenzací mank a přebytků.

12. Zjištění a návrhy opatření inventarizační komise ke stavu hospodářských prostředků
a) nepotřebytelné, přebytečné a nevyužité základní prostředky, předměty postupné
spotřeby v používání -

b) investice, v nichž se nebude pokračovat

c) poškozené nebo znehodnocené zásoby, jakož i příčiny jejich poškození nebo
znehodnocení -

d) pohledávky k odepsání, návrh k příslušnému řízení; u zaniklých pohledávek
příčiny jejich zániku -

e) závazky k odepsání -

f) případy, ve kterých již bylo rozhodnuto o postupu podle písm. a) až e), které
však nebyly ještě vyúčtovány -

13. Zjištění a návrhy na opatření
a) pracovník odpovědný za hospodářské prostředky podepsal dohodu o hmotné
odpovědnosti: ano - ne
b) ochrana hospodářských prostředků - je - není -zajištěna, důvod:
c) hospodářské prostředky - jsou - nejsou - řádně udržovány, důvod:
14. Prohlášení pracovníka odpovědného za hospodářské prostředky:
Potvrzuji, že fyzická inventura všech hospodářských prostředků, za které jsem
odpovědný, byla provedena za mé účasti, a že žádné hosp. prostředky jsem nezatajil.
Podpis:

15. Jména a podpisy členů inventarizační komise:
Jména

Podpisy

vedoucí: Martin Papež
členové: Luboš Sládek
Radek Krupa

16. Datum vyhotovení inventarizačního zápisu:
Přílohy: Inventurní soupisy
Prohlášení odpovědného pracovníka
Školení inventarizační komise

17. 01. 2016

Obec Kozmice
Kozmice 12
257 25 Kozmice
IČ: 00232017

PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji,
a) že všechny doklady,týkající se stavu a pohybu hospodářských prostředků,
které spravuji,jsem odevzdal k zúčtování nebo inventarizační komisi.
b) že všechny příjmy a výdaje těchto prostředků do zahájení inventury jsou
zachyceny v účetnictví nebo operativní evidenci

V Kozmicích dne 31.12.2015

……..........................................
podpis pracovníka odpovědného
za hospodářské prostředky

