
Inventarizační zpráva za rok 2018 

Účetní jednotka: DSO Krupsko  

IČO:  71214488 
 

V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o 
inventarizaci majetku a závazků a směrnicí k inventarizaci ze dne 3.10. 2013 byla provedena 
inventarizace veškerého majetku a závazků. Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2018. 
 
Průběh inventarizace: 

Inventarizace byla zahájena dne 13.12. 2018, a to školením k zajištění inventarizace  
a způsobu jejího provádění. V průběhu prosince probíhaly přípravné práce včetně doúčtování 
všech pohybů majetku na majetkové účty. Fyzické a dokladové inventury proběhly ve dnech 2.1. 
– 20.1. 2019 v souladu s plánem inventur. Na jejich základě byly vyhotoveny následující 
inventurní soupisy:  

Číslo 
IS 

Druh majetku 

1 Nehmotný majetek účet 018 + , oprávky účet 078 

2 Stavby – účet 021 + oprávky – účet 081 

3 Bankovní účty – účet 231 

4  Pokladna – účet 261 

5 Peníze na cestě – účet 262 

6  Závazky – účty 321 

7  Jmění účetní jednotky – účty 401, 403,  406 

8 Výsledek hospodaření a nerozdělený zisk – účty 431, 432 

  

 

Výsledek inventarizace: 

Fyzická inventura 

018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek   10 805,- Kč příloha č. 1 

021 – Stavby            2 180 400,- Kč příloha č. 2 

231 -  Běžný účet                            9 590,21 Kč   příloha č. 3 

261 – Pokladna                            0,- Kč    příloha č. 4 

Dokladová inventura: 

262 Peníze na cestě                   0,- příloha č.5  

078 Oprávky k drobnému dlouhod. nehmotnému m.      - 10 805,-  příloha č.1 

081 Oprávky ke stavbám                 - 842 410,- příloha č. 2 

321 Dodavatelé                               0,-  příloha č. 6 

401 Jmění účetní jednotky                413 858,61 Kč příloha č. 7 

403 Transfery na pořízení dlouhodob. m.                1 237 637,- příloha č. 7 

406 Oceňovací rozdíly       - 292 390,- příloha č. 7 

431 Výsledek hospodaření                    0,- příloha č.8 

432 Výsledek hospodaření předch. obd.     -  41 963,10 příloha č. 8  

  



 

Při inventarizaci nebyl zjištěn inventarizační rozdíl. 

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů: 

--- 

 

Vyjádření hlavní inventarizační komise: 

a) k zjištěným inventarizačním rozdílům (odpovědnost, míra zavinění, náhrada škody) 

b) k dodržování předepsaných postupů při evidenci majetku a závazků a účetních postupů 

O majetku a závazcích je účtováno v souladu s právními předpisy, evidence majetku obce  
je vedena přehledně. 

c) ke správě a využití majetku obce 

 

V Horní Krupé  31.1. 2019 

Václav Lacina   …………………, člen zástupců DSO,  člen HIK (jméno, podpis) 

Petr Zadina        …………………, člen zástupců DSO, předseda  HIK (jméno, podpis) 

Dušan Svoboda    …………………, člen zástupců DSO, předseda DIK (jméno, podpis) 

Jana Horáková …………………, účetní, členka DIK  (jméno, podpis) 

Příloha:  

Inventurní soupisy: 

 


