lnventarizační zpráva
O provedení řádné inventarizace majetku, zásob, pohledávek a závazků Svazku obcí

Prostějov - venkov za rak2O18

Podlezákonaoúčetnictvívsouladus§29a30zákona č.563/1991oúčetnictvívezněníplatných

předpisŮ a prováděcísměrnice č.1,12011, * lnventarizace majetku a na základě metodického pokynu
předsedy svazku obcí Prostějov-venkov, provedla ínventarizačníkomise ve složení:

předseda inventarizačníkomise:

členové:

stodolová Dana

FrgálAntonín
Zips Jiří

lnventarizaci roku 2018

;

Způsob :

řádná
fyzická a dokladová

CÍlem inventarizace bylo porovnání skutečnéhostavu majetku a závazků se stavem účetním,

posouzení technického stavu majetku a vypořádání případných inventarizačních rozdí|ů,

Pro inventarizaci bylstanoven termín od 3. 1, 2019 do 5. 1.2019. Fyzická a dokladová inventarizace

bylaprovedenak3l.t2,2018.Ktomutodatubyla provedena uzávěrkafinančníhomajetku,cenina
hotovosti v pokladně. Průběh inventarizace se řídilvnitřní směrnicí, metodickým pokynem předsedy

svazku obcí a plánem inventur.

Fyzická inventarizace majetku byla provedena od 3.3-.2Ot9 do 5.1.2019 a to porovnáním skutečného
stavu majetku s inventárními seznamy majetku uvedenými v PC v majetkové evidenci doplněnými
přírŮstky během roku, Při prováděnífyzické inventarizace byl posouzen technický stav předmětů,
míra opotřebenía funkČnosti. Ze seznamů byl tento majetek vyřazen a evidován v likvidačním
protokolu, Likvidačníkomise ve složeníStodolová Dana, Frgál Antonín a Zips Jiří zabezpečí likvidaci
prostřednictvím svozu velkoobjemového odpadu a svozu nebezpečnéhoodpadu v měsíci dubnu a

květnu

2019.

p.

Doplněné a opravené inventurníseznamy byly následně porovnány s evidencí majetku vedeného

v pc se stavem účetním.

Zjištěné inventarizačn í rozd íly:
lnventarizaČníkomise zjistily, že všechen majetek Svazku obcí Prostějov-venkov je řádně veden
podchycen v majetkové a účetníevidenci.

prohlášeníinventarizačníkomise:
a)
b)

lnventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona 563/199L Sb,, zákona o
účetnictví,a pokynem k provedení inventarizace
Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace

a

Podpis:
předseda inventarizačníkomise

:

čIenové:

stodolová Dana
FrgálAntonín
Zips

jiří

Schvaluji inventarizačnízápis a způsob účtování:

Mlateček Milan, předseda Svazku obcí Prostějov-venkov
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Zapsala:

Gabriela Dostálová

Hrubčice dne, 17.1.20].9
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Příloha k inventarizačnízprávě za rok 2O!8

SVAZEK OBCí Prostěiov - venkov
Stav inventarizovaného majetku, zásob, pohledávek a závazků podle jednotlivých
účtůk 31, 12.2018
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
0],9 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
azt Budovy, haly, stavby
o22 Samostatně movité věci
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
23t Bankovní účty
403 Dotace
078 Oprávky k 018
079 Oprávky k 0].9
082 Oprávky kO22
088 Oprávky k 028
018

311"

32t

331

342

Pohledávky
Dodavatelé
zaměstnanci
Daně

11.].60,-

90.202,0
t.I94.257,33,014,-

4z9.353,t6
357.054,72
LL.I6O,84,234,803.].05,33.0].4,0
0
0
0

348 Pohledávky za rozpočtem ÚSC
O
40L Jmění účetníjednotky
193.115,05
406 Oceňovací rozdíly při prvotním použitímetody
t30.008,předcházejících
408 Opravy
účetníchobdobí
6.009,432 Výsledek hospodaření předcházejících účetníchobdobí 6B4.6L0,45

É.{Ť

lnventarizačníkomise

předseda

:

:

stodolová Dana

Člen :

Zips Jiří

Člen :

FrgálAntonín

Dne 17.L.2Ot9

