Inventarizační zpráva za rok 2015

Účetní jednotka :
Obec Příštpo
IČO : 48527467
Datum zpracování 16. 1. 2016
Den zahájení inventarizace : 31.12. 2015
Den ukončení inventarizace : 16.1. 2016
Den, ke kterému byla inventarizace provedena : 31.12. 2015
l. 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 postupovala
v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnicí. Metodika postupů při inventarizací byla dodržena.
Podpisy členy inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny
rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace s jinými osobami proběhla.
Termín prvotní inventury byl dodržen.
1.2.Proškolení členů inventarizační komise
Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 14.12. 2015, přítomni byli všichni členové,
na důkaz byly připojeny podpisy na protokolu. Součástí školení byly i zásady dodržení
bezpečnosti.
1.3.Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců
Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.
1.4.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 inventury. Rozdílová inventura nebyla provedena.

Výsledek inventarizace
-------------------------účet
018 - DDNM
078 - Oprávky k 018
019 - Ostatní DNM
079 - Oprávky k 019
031 - Pozemky
032 - Kulturní předměty
021 - Stavby
081 - Oprávky ke stavbám/021/
022 - Samostatné mov.věci a soub.
082 - Oprávky s sam.mov. věcem
028 - DDHM
088 - Oprávky k dl. hmot. majetku
042 - Nedokončený dl. hmotný majetek
132 - Zboží na skladě
311 - Odběratelé
315 - Pohledávky
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy
388 - Dohadné účty aktivní
241 - BU HČ-1523731309/0800
231 - BU Obec 1523709339/0800
231 - ČNB 94-10711711/0710
236 - BU Fond obnovy vodovodu
261 - Pokladna HČ
261 100 Pokladna obec
401 - Jmění účetní jednotky
403 - Transfery na poř. dl.majetku
406 - Oceňovací rozdíly při pr. použ.m.
419 - Ostatní fondy –obnova vodovodu
432 - Výsledek hospodaření před.úč. období
472 - Dl.přijaté zálohy na transfery
321 - Dodavatelé
331 - Zaměstnanci
336 - Zúčtování s inst. soc. zabez.
337 - Zdravotní pojištění
342 - Jiné přímé daně
343 - Daň z přidané hodnoty
389 - Dohadné účty pasívní
378 - Ostatní krátkodobé závazky
902 - Jiny drobný dlouhodobý majetek
966 - Dl. podm.závazky z už. ciz. maj.

58 925,-- Kč
58 925,-- Kč
89 540,-- Kč
17 928,-- Kč
8 915 321,40 Kč
52 355,-- Kč
31 325 469,32 Kč
6 024 043,-- Kč
1 415 611,-- Kč
174 784,-- Kč
927 794,69 Kč
927 794,69 Kč
41 282 054,12 Kč
141 116,-- Kč
133 131,-- Kč
0,-- Kč
99 583,12 Kč
23 779 771,44 Kč
301 841,39 Kč
810 936,25 Kč
199 975,24 Kč
41 718,-- Kč
137 970,-- Kč
0,-- Kč
29 060 025,57 Kč
41 741 283,02 Kč
-4 472 752,55 Kč
41 718,-- Kč
8 931 729,43 Kč
23 779 771,44 Kč
408 912,61 Kč
75 907,-- Kč
23 351,-- Kč
12 474,-- Kč
7 935,-- Kč
6 751,-- Kč
107 463,12 Kč
904,-- Kč
2,-- Kč
27 043,42 Kč

3. Kontrola hospodaření s majetkem obce, stav pohledávek a závazků
-----------------------------------------------------------------------------------Inventarizační komise nezjistila žádné závady při skladování zboží, ani cizí majetek, který by
se nacházel v prostorách budov v majetku obce či cizí majetek na pozemcích obce.
Hmotný a nehmotný majetek je evidován prostřednictvím softwaru firmy Alis, s.r.o. pro
evidenci majetku.
Inventarizací komise neshledala žádné závady ve vedení evidence majetku. Inventární knihy
jsou vedené v elektronické podobě a zápisy jsou prováděny průběžně. Hmotný majetek je
řádně užíván a nevykazuje známky poškození čí zanedbání údržby. Z tohoto titulu komise
nenavrhuje žádná nápravná opatření.
Pohledávky jsou vedeny v účetnictví na účtu 311.
Na účtu 311 jsou vykázány pohledávky ve výši 133 131 Kč.
Jedná se o vystavené faktury koncem roku 2015, se splatností v roce 2016.
Závazky jsou vedeny v účetnictví na účtu 321.
Na účtu 321 je vykázán stav závazků obce ve výši 408912,61 Kč. Jedná se o došlé faktury
vystavené v roce 2015 se splatností v roce 2015.
4. Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku invent. rozdílů
--------------------------------------------------------------------------------------Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
5. Prohlášení inventarizační komise
-----------------------------------------Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a
směrnicí pro provedení inventarizace.
Jsme si vědomi nožných následků za nesprávné provedení inventarizace.
Za inventarizační komici :
Předseda :
Člen :
Člen :
Člen :
Člen :

Petr Bartés
Antonín Vítámvás
Ivana Špačková
Marie Karšulínová
Kateřina Špačková

podpis ………………………………..
podpis …………………………………
podpis …………………………………
podpis …………………………………
podpis …………………………………

Inventarizační zpráva bude předložena starostou obce zastupitelstvu.

