lnventarizačnízpráva za rok2ot7
ÚčetnÍ 1ednotka: obec Krychnov

|Č: 008]6232
DatUm zpracoVá ní :31.01.20].8

1.

časový a věcný průběh inventarizace

lnVenturU majetku eVidovaného na účtech018.00-0031.05 provedli členovéinventaíiZačníkomise
k 3L.12.zor7 ve dnech 31-.72.2017 až 29.0L.20L8'

lnVenturu ostatního majetku a závazků provedli členovéinventarizačníkomise
k

31'1?.20L7 ve dnech 31.12.2017 až29'0L'20L8'

Inventuru pokladníhotovosti evidované na účtu261_pokladna,provedIi členoVéinventarizační
komise k 31'12.2017 Ve dnech 31.12.2077 až29.01'2oI8.

lnventuru zbožína skladě na účtu132-zboží na sk|adě, provedli členovéinventarizačníkomise
k 37

'I2'2OI7 ve dnech u.'rz.zoL7 až 28.01.2018

2.

Plán inventuÍ

P|án inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Metodika postupů při inventarizaci by|a dodržena.

Podpisy čIenůinventariZačníkomise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.

Nedošlo k žádnémupracovnímu úrazu.
Proško|eníčlenůinventarizační komise proběhlo v budově oÚ dne 28.10.2018.
3. Způsob provedení

inventury

SkutečnéstaVy majetkU a závazků členoVéinventarizačníchkom isí zjišťovali:
a) fyzickou inventurou v případě majetku, u kterého bylo možnévizuálně zjistit jeho fyzickou

existenci
b) dokIadovou inventuÍou V případě pohledávek, závazků a nehmotného majetku, u kterých nešlo
VizUá|ně zjistit jejich íyzickou existenci, a u kterých nešlo tedy provést fyzickou inventuru

lnventuru závazků č|enovélnventarizační komise provedIi srovnáním stavU Vedeného V účetnictvi s
přehledem neuhrazených faktur a s kopiemi prvotních dokladů k závazkům, tj. faktur, mzdových
rekapitulací apod.
4. Doložení provedených inventur
ČlenoVéinVentarizačníchkomlsísestaVili inventUrnísoupisy dle seznamu inVentarizačních soupisů.

5. lnventarizační rozdíly a zúčtovatelnérozdíly
Bez přijatých opatření. lnventarizace proběhIa řádně, podklady byly řádně připraveny a oěřeny na

skutečnost. U inventur byly vždý členy komise osoby odpovědné za majetek. Dle plánu inventur byl

položek pasiV a podrozvahy,
zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních
který je zaznamenán V inventurních soupisech'
inventarizační rozdíly.
Porovnáním skutečnéhostavu 5e stavem účetnímnebyly zjištěny žádné
6. Doporučení pro příštíinventarizaci
Žádná doporučení.

V Krychnově, dne 31.1.2018

Podpisy členůinventa rizačníkomise:
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schValuji lnVenta rizačnízprávu.

V Krychnově, dne

\',,/')
Petr Hever|e, starósta obce Krychov

Seznam příloh:
Příloha č. 1 ' SeZnam Všech inventurních soupisů

