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INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA
Z provedené inventarizace ke dni 31. 12. 2018
Inventarizace majetku, závazků, jiných aktiv a jiných pasiv vedených v účetnictví
účetní jednotky Základní škola a Mateřská škola Troskotovice, příspěvková
organizace, k 31. 12. 2018 probíhala v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o
inventarizaci majetku a závazků, plánu inventur na rok 2018.
Umístění inventarizovaného majetku a závazků: Troskotovice 160
Uživatelé inventarizovaného majetku a závazků: pracovníci ZŠ a MŠ
Troskotovice
Odpovědná osoba za inventarizovaný majetek a závazky:
Mgr. Vašíčková Gabriela, ředitelka
Den zahájení inventury: 21. 1. 2019

den ukončení inventury: 1. 2. 2019

Den, ke kterému byla inventarizace provedena – rozvahový den: 31. 12. 2018
Přehled soupisů o provedení: doloženo přílohami
Výsledky inventarizace vzhledem k účetnictví:
Uvedeno na inventurním soupisu, dílčích inventarizačních soupisech
Inventarizační činnosti:
Plán inventur: plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen.
Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb.,
metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizační
komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.
Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.
Koordinace inventur s jinými osobami byla zajištěna.
Termíny prvotních inventur byly dodrženy.
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Proškolení členů inventarizační komise:
Proškolení proběhlo v budově ZŠ a MŠ Troskotovice 160, dne 24. 1. 2019.
Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou.
Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti práce.
Podmínky pro ověřování skutečností a součinnosti zaměstnanců:
Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu
Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům:
Bez přijatých opatření
Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na
skutečnosti.
Při inventarizaci byly využity pomocné evidence, zejména jednotlivé moduly
účetního software KEO 4 majetek, mzdy, účetnictví.
Jednotlivé závazky a pohledávky byly odsouhlaseny s dlužníky a věřiteli.
U inventur byly vždy členové komise a osoba odpovědná za majetek. Dle plánu
inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních
inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních
soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a
ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur.
Inventarizační komise neshledala důvody pro tvorbu opravných položek.
Vyjádření inventarizační komise k příčinám, charakteru a velikosti
inventarizačních rozdílů:
Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly

Předseda komise:

Vašíčková Gabriela

………………………………………

Členové komise:

Havelková Marcela

………………………………………

Vráblíková Michaela

……………………………………..
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