INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2019
Obec: Březina
IČ:00578240
Datum zpracování: 8.1.2020
1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační
směrnice k inventarizaci.
Inventarizační činnosti:
1.1. Plán inventur
Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu
s vyhláškou a vnitroorganizační 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 prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí
Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 18.12.2019. Provedení proškolení je doloženo
prezenční listinou. Členové IK, kteří se nemohli zúčastnit, potvrdili seznámení se s obsahem školení
elektronickou poštou. 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.
Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data
provedení prvotních inventur a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky včetně
vypořádaných inventarizačních rozdílů do data inventarizační zprávy.

Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech
Z připojených inventurních soupisů nevyplývají žádné inventarizační rozdíly.

Seznam inventurních soupisů
021 budovy, stavby, haly
022 samostatné movité věci
028 drob. hmot. majetek
031 pozemky
042 pořízení dlouhod. majetku
069 ostatní dlouhod. finanč. Majetek
081 oprávky ke stavbám

082 oprávky s samostatným movitým věcem
088 oprávky k dlouhodobému drobného majetku
132 zboží na skladě
192 opravné položky k ostatním pohledávkám
194 opravné položky k odběratelům
231 bankovní účty
261 pokladna
262 peníze na cestě
311 odběratelé
314 poskytnuté zálohy
315 pohledávky za rozpoč.příjmy
321 závazky
331 zaměstnanci
336 závazky zdravot. a sociální pojištění
342 ostatní přímé daně
346 pohledávky za ústředními rozpočty
348 pohledávky za vybr. Institucemi
374 přijaté zálohy na transfery
377 ostatní KD pohledávky
381 náklady příštích období
388 dohadné účty pasivní
389 dohadné účty aktivní
401 jmění účetní jednotky
403 dotace na pořízení majetku
406 oceňovací rozdíly při změně metody
999 podrozvahová evidence-pohledávky

Závěr
Inventarizační komise prohlašuje, že stav majetku z pohledu opotřebení je odpovídající
době užívání, že majetek není poškozen a že veškerý majetek je užíván v souladu s účelem
jeho pořízení.
Inventarizační komise dále prohlašuje, že inventarizace byla provedena s největší pečlivostí
a svědomitostí a že veškerý majetek a závazky jsou součástí inventarizace. Ocenění
majetku odpovídá zásadám stanoveným v zákoně o účetnictví.
Příloha: inventurní soupisy
V Březině dne 8.1.2020
Valenta Libor
Ing.Peregrinová Jitka
Šír Pavel
Zumrová Pavlína
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