INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013.
Účetní jednotka:
Obec: Vážany nad Litavou
IČO: 00368725
Datum zpracování :
17.1.2014
Den zahájení inventarizace:
3.1.2014
13.1.2014
Den ukončení inventarizace :
Den, ke kterému byla inventarizace provedena : 31.12.2013
Na základě plánu inventur ze dne 13.11.2013 vydaného starostou obce Vážany nad
Litavou p. Josefem Hloužkem byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a
závazků na základě vnitřní směrnice z roku 2011 , vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci
majetku a závazků a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších.
Hlavní inventarizační komise : předseda :
členové :

skladník :

ing.arch.Zuzana Menšíková
Pavel Říhák
Pavel Nezhyba
Hana Urbanová - účetní
Jaroslav Novák

řádně schválen. Inventarizační komise
Plán inventur byl včas zpracován a
postupovala v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla
dodržena.
Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly
zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Termíny inventur byly dodrženy .
Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 13.11.2013, přítomni byli všichni
členové. Proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení
bezpečnosti.
Způsob provedení inventarizace:
fyzická
dokladová
1. Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům.
Bez přijatých opatření.
Inventarizace proběhla řádně, byl porovnán skutečný a účetní stav . Podklady byly
řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly přítomny 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.
Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních
položek dle data provedení inventury.
2. Kontrola hospodaření s majetkem obce, stav pohledávek a závazků.
Inventarizační komise nezjistila žádné závady při skladování zásob, ani cizí majetek,
který by se nacházel v prostorách budov v majetku obce či cizí majetek na pozemcích obce.
Hmotný a nehmotný majetek včetně finančního majetku a nedokončených investic je

evidován prostřednictvím softwaru firmy Triada, s.r.o. pro evidenci majetku. Inventarizační
komise neshledala žádné závady ve vedení evidence majetku. Inventární knihy jsou vedeny
v elektronické podobě a zápisy jsou prováděny průběžně. Hmotný majetek je řádně užíván a
nevykazuje známky poškození či zanedbání údržby. Z tohoto titulu komise nenavrhuje žádná
nápravná opatření.
3. Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku invent.rozdílů :
Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
4. Prohlášení inventarizační komise :
Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č.563/1991 Sb. , o
účetnictví a prováděcího předpisu č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a
plánem k provedení inventarizace schváleného ZO Vážany nad Litavou dne 13.11.2013.
Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.
Prohlášení pracovníka hmotné odpovědného za inventarizovaný majetek
a) Všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku 018, 019, 021, 022, 028, 031,
042, 069, 078, 079, 081, 082, 088, 112, 132, 194, 311, 314, 315, 231, 236, 261, 263,
321, 341, 374, 381, 389, 401, 403, 406, 419, 432, 451, 903 jsem odevzdala
k inventarizaci.
b) Všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem proúčtovala a nic jsem
nazatajila.
Příloha č. 1
Výsledek inventarizace
Urbanová Hana - účetní obce
Podpis:
Za inventarizační komisi :
Předsedkyně : ing.arch. Zuzana Menšíková
Člen : Pavel Říhák
Člen : Pavel Nezhyba
Člen : Jaroslav Novák
Osoba hmotně odpovědná za majetek :
Starosta obce : Josef Hloužek
Inventarizační zpráva bude předložena starostou obce zastupitelstvu.
Ve Vážanech nad Litavou dne : 17.1.2014
Starosta obce dne :
Podpisy inv.komise dne
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