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Den, ke kterému byla inventarizace provedena:3í. 12.2016

1. vyhodnocení dodrženívyhlášky č. L7o/zolo sb. a vnitřní směrnice inventarizace majetku a
závazki
lnventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur
Plón inventur byl včas zprocován a řódně schválen' lnventarizočníkomise postupovalo v souladu
o vnitřní směrnicí. Metodiko postupŮ při inventarizaci bylo dodržena. Podpisy členů
inventarizoční komise byly odsouhloseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdÍly. Nedošlo
k žódnému pracovnímu úrazu. Koordinoce inventur s jinými osobami proběhla.
Termín prvotnÍ inventury byl dodržen.

s vyhlóškou

1.2. Proškolení členůinVentarizačních komisí

Pťoškoleni proběhlo v konceláři sKHz dne 9. 7. 2077, přítomni byli všichni členové,no důkoz byly
připojeny podpisy no protokolu. Součóstíškoleníbyly izásady dodržení bezpečnosti.
]''3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců
Nebyly zjištěny žódné odchylky od žódoucího stovu.
1.4. Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačnímtokům
Bez přijotých opotření'

lnventarizoce proběhla řádně, podklody byly řódně připroveny a ověřeny na skutečnost.
Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stov majetku o závozku a ostatních inventorizočních položek
pasiv o podrozvohy, který je zoznomenán v inventurních soupisech.
skutečný stov byl porovnón no účetnístov mojetku o zóvazků a ostotních inventorizočních položek dle
dota provedenÍ inventury. Rozdílová inventuro nebylo provedeno'

2.

Výsledek inventařizace:

Účet

Účet

018

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

019

ostatní DNM

3 667 867,00 Kč

DIouhodobý nehmotný mojetek

3 667 867,(n Kě

028

DDHM
D l ou h od o bý h

Účet

Účet

23t

9 460,50

219 783,81 Kč
mot ný

m aj ete k

279 783,87 Kč

BU CSOB, CNB

680 182,01 Kč

Krátkod obý |i na n ční moj ete k
AKT'VA CELKEM

680 782'07 Kč
4 567 832,82 Kč

32L

Dodavatelé

331

Za

336

Zúčtovánís institucemi sZ

6 300,00 Kč

337

Zúčtovánís institucemí ZP

2 700,00 Kč

342

1 950,00 Kč

374

Jiné přímé daně
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

378

ostatní krátkodob é závazky

605,00 Kč

městnanci

15 850,00 Kč

50 000,00 Kč

285,00 Kč

Krátkodobé závazky

Účet

40L
403
406
408

77 690,00 Kč

Jmění účetníjednotky
Transfery na pořízení DM

886 410,75 Kč

2 442 9z8,0o Kč

oceňovací rozdíly při změně metody

-375

487 ,96 Kč
278 201,85 Kč

opravy minulých období
lmění účetníjednotky a upravující položky

3 232 052,64 Kč

-I9z 7 40,63 Kč
3 u7 (n2'o7 Kč

Hospodá řský výsledek

PASIVA CELKEM

3. Kontrola hospodaření s maietkem 5KHZ, stav pohledávek a závazků.

lnventarizačnÍ komise nezjistilo žódný cizí mojetek, kteÚ by se nocházel
sklddu SKHz Ostrov.
Hmotný o nehmotný mojetek včetně Íinončníhomojetku je evidovón

v

v

prostorách koncelóře

modulu ,,Mojetek" progromu

TRIADA-

lnventorizoční komise neshledala žádné závody ve vedení evidence mojetku.
Závazky jsou vedeny no účtu327

Na účtu321 jsou vykazovány závazky - došlé faktury za služby a materiál týkající se období 2016,
splatné V roce 20]'7 - faktura za zpracování mezd a VolP.

5. Prohlášení hlavní inventarizačníkomise:

a)

b)

lnventorizace bylo provedeno
směrn i cí pro provede

n

v

soulodu s ustanoveními zákona č. 563/1991 sb., o účetnictvío

í i nvento ri zace.

Jsme si vědomi možných nósledků zo nespróvné provedení inventorizoce.
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Člen:

LadislavLudvík.'l.].::*

člen:

Stefanašvecová'....'.....-

lnventarizačnízpráva bude předložena Radě SKHZ ke schválení.

