Farní sbor ČCE v ...........
Seniorátní výbor ............


				 P R O T O K O L
o provedené inventarizaci pokladní hotovosti, cenin a přísně zúčtovatelných tiskopisů

za účelem kontroly pokladny ke dni  --------------------------------------------------------------

Inventarizace byla provedena dne -----------------  v hodin --------------------------

členy inventarizační komise (jméno ) ------------------------------------------------------

			                --------------------------------------------------------
						podpisy	



Přepočítáním pokladní hotovosti byl zjištěn tento stav:
Počet bankovek a mincí dle hodnot 				Celkem Kč
příkl.
	počet ks           á   5.000,- Kč				 ...............       









______________________________________________________________________

Celkem
						==============================


Zůstatek v pokladní knize ke dni :  ............ vykazuje stav  Kč .....................


Stav zjištěný inventurou souhlasí/nesouhlasí se zůstatkem v pokladní knize.



Za inventarizační komisi:.............................................. dne ---------------------


předal :................................................. dne : ------------------------------------------


převzal:(pracovník pověřený pokladnou) :..................................dne ---------------



FS ČCE v .................
Seniorátní výbor ........

				I n v en t a r i z a č n í  z á p i s

Ke dni --------------- byla provedena inventarizace hospodářských prostředků

------------------------------------umístěných -------------------------------------------------

vedených na účtu ---------------

Hmotně odpovědný pracovník -----------------------------------------------------------------

s tímto výsledkem :

1. Inventura byla zahájena dne ------------------------ a ukončena dne --------------------


2. Skutečné stavy hospodářských prostředků byly zjišťovány tímto způsobem:



3. Byly vyhotoveny soupisy inventurních rozdílů v rozsahu .........listů, které jsou přiloženy.



4. Inventarizační komise navrhuje toto vypořádání zjištěných inventarizačních rozdílů:


5.Mimo to navrhuje inventarizační komise na základě svého zjištění tato opatření ve smyslu
   § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb :





Členové inventarizační komise: (v případě více komisí)
Inveturní zápis			jméno				podpis
vyhotoven dne:
__________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________


převzala hlavní inventarizační komise dne: -----------    podpisy ---------------------------------










FS ČCE ......................
Seniorát -----------------



			V ý s l e d e k  projednání inventarizací :

Hlavní inventarizační komise projednala uvedený inventarizační zápis (-y) dne ------------------

a doporučuje (nedoporučuje) schválit návrhy na vypořádání inventarizačních rozdílů.


Hlavní inventarizační komise :


Jméno :-------------------------------			podpis:----------------------------

	--------------------------------			podpis:----------------------------

 	--------------------------------			podpis: ---------------------------




Rozhodnutí (staršovstva- seniora)


Vyslovujeme souhlas s navrženým vypořádáním   ----------------------------------------
							podpisy




V ------------------------------   dne ----------------------------











