
Obec Mladeč

Inventar izační zpráv a za rok 2014

Na základě Příkazu vedoucího účetní jednotky č. j, 433114 ze ďne 25. Il. 2014 byla provedena
periodická inventarizace veškerého majetku, závazktl, jiných aktiv, jiných pasiv a skutečností
zaúčtovaných na podrozvahových účtech v souladu s ustanovením § 29a § 30 zakona č.
563l1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení vyhlášky č.27012010 Sb.,
o inventarizaci majetku a závazků.

Inventarizace byla provedena ke dni 3l. 12,2014.
Pro provedení inventarizace majetku a závazk,ťl. jiných aktiv, jiných pasiv a skutečností
zaúčtovaných na podrozvahových účtech by|azíizenainventarizační komise ve složení:

předseda komise: Honig Josef, členové Novotná Marie, Papulová Jitka a Bc, ČerveŇová LeŇa.

\rž 
Při inventuře zásob byl zjištěn inventarizační rozdíl ve výši 0,- Kč.

průběh inventarizace

Okamžik zahájeni inventury dne 5, 1.2015
Okamžik ukončení inventury dne 17. 2.2015

Způsob provedení inventury

a) fyzická F
b) dokladová D

Yýsledek inventury

Byl zinventarizován veškerý majetek i zásoby dle seznamu inventurní soupisů. Stav zjištěný
inventarizací odpovídá stavu úěetnictví. MaŇa ani přebytky nebyly zjištěny,

\ž výsledky inventury jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu a obsahují 25 inventurních soupisů a
l68 příloh inventurních soupisů, celkem 193 listů.

Vyj ádření odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů

B ez inventa rizačnich rozdílů.

Vyj ádření inventarizační komise

1. k zjištěným inventarizačnímrozdílům

inv entanzační rozdíly nebyly zj ištěny

2, k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazktl a účetních postupů:

předepsané postupy o majetku a závazcich a účetní postupy jsou dodržovány



3, opatření k odstranění nedostatků - v průběhu inventarizace uložená - nejsou
- navrhovaná po skončení inventarizace - nejsou

prohlášení inventarizační komise

a) inventarízacebyla provedena v souladu s ustanovenímzákonač.563lt991 Sb., o účetnictví,
Směrnicí č.2011-3 pro provedení inventarizace a účetní jednotky obec Mladeč, IČ 00299219 a
Příkazem k provedení inventarizace čj. 433114 ze dne25.II.2014.
b) jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.
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