INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2014
Obec Vítonice, Vítonice 54, 671 61
IČ: 00637092
Datum zpracování:

Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační
směrnice k inventarizaci.
1. Inventarizační činnosti:
1.1. Plán inventur
Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Plán inventur vydal starosta obce dne
7. 10. 2014. Do plánu inventur byl zahrnut veškerý majetek a závazky organizace. Do příloh plánu
inventur byly zapracovány účty dle účtového rozvrhu pro rok 2014. Nebyl zjištěn žádný jiný
majetek, pohledávky nebo závazky. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou
a vnitřní směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů
inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.
Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.
Termíny provedených inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí
Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 26.11.2014. Provedení proškolení je
doloženo prezenční listinou. Proškolení proběhlo v souladu s Metodikou pro členy
inventarizačních komisí. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců
Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům
Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny
a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.
Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních
inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.
Žádné jiné majetky, závazky nebo pohledávky, které by nebyly zahrnuty do plánu inventur,
nebyly nalezeny.
Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních
položek dle data provedení prvotních inventur. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly
do data inventarizační zprávy.
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2. Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech,
informace o zjištěních:
Z přílohy zprávy o inventarizaci „Seznamy inventurních soupisů“ nevyplývají
zjištění v členění na kódy 01- 04, 10-12. Nebyly zjištěné inventarizační rozdíly a zúčtovatelné
rozdíly.
Informace o zjištěních v průběhu inventarizace dle inventurních soupisů: nejsou

Přílohy:
Č. I Seznam inventurních soupisů
Č. II Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů
Vítonice, 23. 1. 2015

Za HIK:
Předseda:

Marie Dubová

Člen:

Josef Střecha

Člen:

Jana Cahová
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