
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA RoK 2016

Z"ákladní škola a Mateřská škola Synkov-Slemeno
IC: 70188378
Datum zpracování: 30. 1,201 7

l. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 27012010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k
inyentarizaci.

Inventarizační činno§ti :

plán inventuI
Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen, Iíventarizační konrise postupovaly v
souladu s vyhláškou a vnitroolganizační směrnici. Metodika postupů při inventarizaci byla
dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a
neb}.ly Zjištěny rozdíly.
Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur sjinými osobami proběhla,
Termíny prvotních i lozdíloťch jnventur byly dodÉeny.

prošLoleni členů in\ cnlarizačnich komisi
Proškolení proběhlo v budově školy dne 13,i2.2016, Provedení proškolení je doloženo
podpisem pň přebírání plrinu inventur a příslušné pomocné dokumentace k provedení
inventur. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

Podminky oyěřování §kutečno§tí a §oučinno§ti zamě§tnanců
Nebyly Zjištěny žádné odchylky od žádoucího sta\,1l.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům
Bez přijatých opatření. InventaŤizace proběhla iádně, podklady byly řádně připraveny a
ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členv komise osoby odpovědné Za majetek.
Dle plánu inventur byl zjištěn skutečíý stav majetku a záyazků a ostatních inventarizačnich
položek pasiv a podrozvahy. kte|ije zaznamenlin v inventumích soupisech,
Skutečqi stav byl porovnárr na účetni stav majetku a závazků a ostatních inventalizačních
položek,

Infoťmace o inyentarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdíIech
Z piílohy č. 1 "Sezlamy inventumích soupisů" nev}plývají Zjištění v čIenění na kódy 01-04,
10-12.

05 Zbl.tný maietek
Návrhy na \,Tiazení majetku - viz přiloha č. 2

Přílohyi
č, 1 Seznam inventumích soupisů a dodatečných inventumích soupisů včetně ocenění majetku
a hodnoty účetních stavů
č. 2 Vyřazenlý majetek



ZaHIK:
Předseda : Kapčuková stanislava IL--L

l,

Člen: DohnáIková Iva

Člen: Hůlkor,á.Iana



Tabulka_(kódy) pro zajištění přenosu inforrnací ze zjištění v inventuřních §oupi§ech do
inventarizační zprára

0l schodkv a manta
02 Inventalizační přeb}tky
03 Návrhyrra změny odpisoťch plánů (prod]oužení, zkrácení - v případech, že hodnota netto
neodpovídá opotřebení, toto se bude vyhodnocovatjen u \aiznamnýcÉ majetiorlích hodnot, tj.
1 % rozvahy)
04 Zjištění rozdí]ů v ocenění (návrhy na opravné položky majetku)
05 Zblfuý majetek
06 NáWhy změn v}užití majetku (vč. zjištění neoplávněného v}užívání)
07 Požadavky na údržbu, oprary a rekonstrukce
08 Zjištěné možnosti \.ýnosů z majelku
09 Nedostatky v ochraně majetku

19^|:1ahl. "i 9"]ší opnvné položky k pohiedávkím na<l rozsah stanovený vyhláškou č.

11!/.]00.9 
Sb: (10_ % 

1a 
každých 90 dní po splatnosti, např. konkurz, likvidace áužníka)

11 Návrhy odpisů pohledávek a závazků
12 Podhodnocené závazky (úhrada v plodleni - úrok a penále, tvorba rezerv)

U.,kódu 01-0,1. 10-12 se jedná o povinné ziišt'ování (aktivní) a ověřování při inventurách,
r,ýkonnorr pravonoc k iešení zajištění však bude mít až hlavní inventarizační komise.
U kódu 05-09 se jedná o piípady nepovinného ověřování (pasivni). uvedou se rio soupisu. jen
pokud k nim dojde, Roáodnutí o řešení bude v pravomoci ředitele školy při r,yhodnocení
inventaŤizačĎí Zprá\,Y.
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Pohyby majetku
op. Dův,

17.o3,2016 ryř, sU AU

028 001o -15 796,0o

_l5 796,00
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