Název organizace

Mateřská škola Domašov nad Bystřicí
příspěvková organízace

Adresa

Krátká 2I1

IČ1I22TLI5
Dat,um

Inventarizace majetku a závazků ke dni

sestavení závěrky
31.12 .2018

3L.L2.2018

INVENTARIZaČNÍ

Z PRÁVA

Na zákIadě pokynu vedouciho účet.níjednotky byla provedena řádná inventarizace
veškeréhoma;etku, pohledávek, z$,vazkú a podrozvahových účtův sou]_adu s ustanoveními § 29 a § 30 zákona č. 5631199l Sb., o účetnictvív platném znění a vyhláškou 210/201,0 Sb. v platném znění.

I.

ě. 270/20L0 Sb. a vnitropodnikové směrnice
Plán inventur na rok 2018 byl řádně zpracován a schválen vedoucím organi zace
Tnventartzačni komise postupovaly v souladu s plánem inventur a vniLropodniko: směrnicÍ. Met,odika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů
inventarizačních komísi byly odsouhlaseny na podpisové vzory. Koordínace inventur proběhla bez závad. Termíny inventur byly dodrženy.
II.
Vyhodnocení dodrženívyhlášky

proškolení členůinventarizačních komisí

ČlenovéHIK i DIK bylí seznámeni s vyhláškou č. 210/2070 Sb. o inventarizaci
majetku a závazkŮ v platném zněni, Směrnící o invenLarizací, s Plánem inventur
Protokol o seznámení se všemi předpisy týkajícími se inventarizace byl dne
15.12.2018 podepsán všemi dot,čenými osobami.

I1I.

Soupis: Dlouhodobý majetek
Jméno a

pŤijmení

Romana smutná

Oblast

Odpovědnost
Zj
Zj

i ;na Vargová

průběh inventarizace

ištění skutečnosti
ištěni skutečnosti

Dlouhodobý majetek HM i
Kuchyň, j ideina nycka

NM

Za inventarizovaný majetek odpovídá:
Martina Smut,ná
Tnventarizace byla zzahálena:04.01.2019 0:00:00 a ukončena:15.01. 20L9 24:00:00

Prohlášení pracovníka odpovědného za inventarizovaný majetek:
vent,ari zací

a) všechny doklady týkajicí se inventarizovaného *ajetkú jsem odevzdal(a) k ín.

b) vŠechnypřírŮstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předal(a) k proúčt,ování a nic jsem nezatajir (a)
.

Dne: 05.02 .2019
Podpis:

Martina

smutná

Zjištěnéskuteěnosti:

Při kontro]e

dlouhodobého majetku nebyly

zjištěny žádnénesrovnalosti.

Soupis: Materiál
Jméno a
Romana

příjmení

Odpovědnost,

Sestavení soupisu

Smutná

Alena Vargová

Zj

ištěni skutečnosti

Oblast

sklady
sklady

Za inventarizovaný majetek odpovídá:
Martína smutná
Tnventarizace byla:zahájena:02.0I.2019 8:00:00 a ukončena:10.01.2019 24:00:00

Prohlášení pracovníka odpovědného za inventarizovaný majetek:
všechny'doklady týkajicí se ifiventarízovaného majetkú jsem odevzdal(a) k ina) ,ventari
zaci

.

b) všechny přírůst.kya úbytky do zahájení inventarizace jsem předal(a) k proúčt,ování a nic j sem nezata j ir (a)
.

Dne:

05 .02 .2079

Podpis:....

Martína smutná

Zjištěné skuteěnosti:
při kontrole dlouhodobého rnajetku nebyly zjištěny žádnénesrovnalosti.
Soupis: Finance
Jmeno a pr]-]men1

Odpovědnost

Sestavení soupisu

Rcmana smutná

Alena Vargová

Zj

ištění skutečnosti

Ob}ast

Finance
Finance

Za inventarizovaný majetek odpovídá:
Martina smutná

Inventarizace byla :zahá)ena:15.01. 2079 0:00:00 a ukonče na:24 .01. 2079

24 :00 :0C

Prohlášenípracovníka odpovědného za inventarizovaný rnajetek:
a) všechny doklady týkající se invenLa.rizovaného majetku jsem odevzdal(a) k inventari zaci

.

b) všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarízace jsem předal(a) k proúčtováni a nic jsem nezatajiI(a).
Dne: 05.02 .2019
Podpis:

..

.

Martina

smutná

Zjištěné skutečnosti:
při kontrole dlouhodobého majetku nebyly zjištěny žádnénesrovnaIosti.
Soupis: Pobledávky
Jméno a přijmení
Romana smutná

t

Odpovědnost

Oblas

SesLavení soupisu

pohledávky

Alena Vargová

Zj

ištěni skutečnosti

pohledávky

Za inventarizovaný majetek odpovídá:
Martina smutná

Inventarizace byla :zahájena:15.01

2079 0 :00:00 a ukonče na;24 .01. 2Ol9 24 : 00:00
Prohlášení pracovníka odpovědného za inventarizovaný majetek:
a) vŠechny doklady t-ýka)ici se inventarizovaného maJetku jsem odevzdal(a) k inventarí zaci.
.

b) vŠechnypřírŮstky a úbytky do zahájení inventarízace jsem předal(a) k proúčtování a nic jsem nezatajil (a)
.

Dne: 05.02 .2079

Podpis:....

Martína smutná

Zjištěnéskuteěnosti:
Při kontro]e dlouhodobého majet,ku nebyly zjištěny žádnénesrovnalosti.
Soupis: Závazky
Jméno a příjmení

Oblast

0dpovědnost

Sestaveni soupisu

Romana smutná

Alena Vargová

Zj

ištění skutečnosti

závazky
závazký

Za inventarizovaný majetek odpovídá:
Martina smutná
TnvenLarizace by}a:zahájena:15.01.2019 0:00:00 a ukončena:24.01.2019 24:00:00

ProhláŠení!,racolník1. odpovědného za inventarizovaný majetek:
a) vŠechny doklady týkající se ínventarizovaného majetkú jsem odevzdaI(a) k inventari zaci
.

b) vŠechnypřírŮstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předal(a) k
továni a nic jsem nezatajil (a)
.

Dne:

05 .02 .2019

Podpis:....

Martína smutná

Zjištěné skutečností:

Při kontroIe

dlouhodobého majetku nebyly

Soupis:

.]měn.í v].astní

Jméno a

příjmení

Romana smutná

Alena Vargová

zjištěny žádnénesrovnalosti.

0dpovědnos t

Sestavení soupisu

Zjištění skutečnosti

Za inventarízovaný majetek odpovídá:
Martina smutná

Ob]ast

v]astní jmění
vlastní jměni

proú

Inventarizace byla :.zahá)ena:15.01. 2019

0:00

:00 a

ukončena:24 .01. 2019 24:00:00

Prohlášení pracovníka odpovědného za inventarízovaný majetek:

a) všechny doklady týkajicí se inventarizovaného majetku jsem odevzdal(a) k inventarí zaci

.

b) všechny přírůstkya úbytky do zahájení inventarizace jsem předal(a) k proúčtováni a nic jsem nezatajiI(a)
.

Dne: 05.

02

.2019

Podpis:....

Martina

smutná

'
Zjištěnéskuteěnosti:
Při kontrole dIouhodobého majetku nebyly zjištěny žádnénesrovnalosti.
Soupis: Podrozvaha
Jméno a příjmení

R ]na

Oblast

0dpovědnost

Sestavení soupisu

Smutná

Zjištění skutečnosti

Alena Vargová

podrozvahové účty
podrozvahové účty

Za inventarizovaný majet,ek odpovidá:
Martina smutná
TnventarLzace byla:zahá)ena:15.01.2019 0:00:00 a ukončena;24.01.2019 24z00:00

Prohlášeni pracovníka odpovědného za inventarizovaný majetek:
a) všechny doklady týkajíci se inventarizovaného majetku jsem odevzdal(a) k inventari zaci
.

b) všechny přírůstkya úbytky do zahájení inventarizace jsem předaI(a) k proúčt,ování a nic j sem nezataj ir (a)
.

Dne: 05.02 .2019

Podpis:....

Martina

smutná

Zjištěnéskuteěnosti:
Při kontrole dlouhodobého majetku nebyly zjištěny žádnénesrovnalosti.
Hlavní inventarizaění komise
Jméno a přijmeni
Romana smutná
Alena Vargová

0dpovědnost

Oblas

Sestaveni zprávy
Sestavení zprávy

Ma
Ma

t

j etek, záv az ky,
j ete k, záv azky,

pohledávky
pohledávky

Iv.

Závěr

a) Prohlášení ínventarl,začnikomise:
1)1nventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/L99L
Sb., o účetnictvi, vyhiáškou 210/2010 Sb. a pokynem k provedení inventari2)Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení invent.arizace.
?a-^

3)S vysledky ínvent,arizace by1 odpovědný pracovník seznámen

b) k dodržovánípředepsaných postupů o majetku a závazků a účetníchpostupů:
Předepsané postupy byry dodrženy.

c) opatřeni k odst,raněni nedostatků
- v průběhu inventarizace uložená:
Nebyla uložena žádná opatřeni

- navrhovaná po skončeníinventarizace:
Nej sou navrhována žádná opatřeni.
Schvaluji inventarizačnízápis a způsob proúčtováníinventarizačních rozdílů:
K rozvahovému dni nebyl zjištěn žádný inventarizaění rozdíl.
05 . 02 .2079
,
+

Datum

Předseda HIK

Statutární

orgán

