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1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky.č.27O/?,a10 Sb., a vnitřní směrnice k provedení
inventarizace

Naolněníolánuinventur: /"1/l/E:},./r.\3/ZA B?t_4 vl2r-,u,€*,r)ĚN4,.\/4
;Za^'*l"+žE* 7tAln"u. /N,./é-ž,/7Z.,R_ Ř, ,kš" €^ k ť-,€ázu dl!A/ěS-€v/,,

t/
2*,ó L/ ,?.,,l< srx?>;E+eť ž č?1 Z7'ž / k-e ,l;/*e, 7"/ /t; ZCI ry

ÚČetníiednotky: tq<Y ra.A.ffA _k:t.}1l* č-kAZššz?
trzÁr ř-k:l' řpÁyr'- - ,br-tvt- rtl,é-E,

SÍdlo: ť/z.{-.€Z*:4X/šz€' xtx/"xr. 2§š/r
/ýr* 6( Pe?Atr,* 8 , Ď 6*;14z-B,?-7

IČ: óc zslLY #
Kód inv,místa: Z ó{,?*t:
Datum vyhotovenÍ: §? 7 , ,Z ó Z-O

Druh provedené inventarizace periodická
předmět inventarizace Maietek,

p ohl edávkv,závazkv,po d rozv.účW
Datum zabái ení inventarizac e á , /Z, Z(),/t2
Datum ukončení inventarizace 2q /. ?cZ či
Datum, k němuž byla provedena
inventarizace

31.1?,.2aL9

Seznam právních norem
upravuiících inventarizaci
v organizaci:

- zákon č, 563/1"99]_ Sb., o účetnicťví, ve znění
pozdějších předpisů,
- vyhláška č. Z7a/2aL0 Sb., o inventarizaci majetku
a závazků,
- vyhláška č. 41,0/20G9 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení z.č, 563/t99I Sb, ve znění
pozdějších předpisů

Způsob provedení
inventur

Fyzíckáa dokladová

členové inventarizační komise

HtK č/rÁ.X,z?a;r4 '/
k,V t: B t_c: <:*,l<: {"/+

Informace o seznámení členů inventarizační komise s procesem inventarizace:
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Opatření přiiatá ke zlepšení průběhu inventur a eliminaci chyb:

2. Informace o ziištěných inventarizačních rozdílech

Seznam ziištěných rozdílů proúčtovaných do účetní závěrky /s|,3 VYKu/vČetně návrhu
ieiich vypořádání:
účet
výše Kč
zdůvodnění
návrh vypořádání

Seznam ziištěných rozdílů nevypořádaných do účetní závěrky /sl, 4 VYKu/vČetně
návrhu ieiich vypořádání:
účet
výše Kč
zdůvodnění
návrh uypořádóní

.

Dokumentace uložena
ntaktní osoba): ?,, :: l r,. {; €*2> c) 2+\

podstatné skutečnosti:

Komentář inventarizační zprávy k nevypořádaným rozdílům:

řÁ71 /,L/:1,,\ a - l"}la-" ,'-,1-,u7-1 i- r'l<, l,,<,i,,'řr,-"y'"*

Seznam příloh: 4x TABI ,L ÉA (. )lsř/,:-r:, , ú/-?r{i š: , _, _/ž"L ,,-,,,rť' ťrnt*,{7,
,/

Za HlK: předseda: ,,:!,ý,,.žl:,/4r^, ,ÉV / oá,.,k,>,z 1.:,7/rt- *\,
a"", ár:.:.,i-!,,.i,*i "o '/ .,.,.._,.?t*',.á.._,,..,,'_.,.,..,,,/t": {+"z/,o {)
tru,r,,á#.á ?rs).;á '' .r, ......'..,'...:?,,'..'.:::_:}... ...'.,.. ",7,,"=ur,.,.*1* 
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Statutární zástupce hlavního inventarizačního místa {stafasta/tkaJ:.,,..,...,,,,\.Yl}-,}..;>,
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Podpís, razítko


