obec Bratřínov
Ič: 00639699

INvENTARIzAčttÍzpnÁvl RoK 2o2o
zpracovaná v souladu s vyhláškou č.27012010 Sb., o inventarizaci majetku a závazkŮ o prŮběhu a
rnýsledných zjištěních inventarizace.

Inventarizační činnosti:
pIán inventur

Plán inventur by| včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s
vyhláškou a vnitřní směrnicí č,Il20t2 ze dne 11.10.2012 Metodika postupŮ při inventarizaci byla
dodržena. Podpisy členŮ inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové wory a nebyly
zjištěny rozdíly. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla bez závad.
Termíny prvotních inventur byly dodženy.

proškoleníčlenůinventarizačních komisí

proškolení proběhlo v Bratřínově, dne 4.12,2020, V rozsahu daném vnitřní směrnicí č.1/2012 a je
doloženo prezenční listinou, která je přílohou této zprávy. Součástí školení byly i zásady dodžení
bezpečnosti,

Podmínky pro ověřování skutďnosti a součinnost zaměstnanců
Nebyly zjištěny žádné odchyllcy od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšeníprůběhu inventur, k informačnímtokům

Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na
skutečnost. U inventur byly vždy přítomny osoby odpovědné za majetek.
Dle plánu inventur by| zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizaČních poloŽek
aktiv, pasiv a podrozvahy, ktený je zaznamenán v inventurních soupisech.
Skutečný stav byl porovnán s účetnímstavem majetku a závazkť.l a ostatních inventarizaČních
položek k rozvahovému dni, tj. k 3LL2.2020.
porovnáním skutečného stavu se stavem účetnímnebyly zjištěny žádné inventarizaČnírozdíly,

Informace o zjiŠtěníchv prŮběhu inventarizace dle inventurních soupisů

z

přílohy č. 1 ,,Seznamy inventurních soupisů' vyplývají ze zjištění inventarizačních komisí.

Přílohy:
Prezenční listina z proškolení členůinventarizačních komisí
seznam inventurních soupisů včetně ocenění majetku a hodnoty ÚČetních stavŮ a sumáře za obec celkem.

dne: 25.1.2021

Zpracoval:

jméno, přfimení

podpis

Robert ]uliŠ

Rekapitulace inventumích soupisů:

č.t
2
J

4
5

6

7
8

9
10
11

12

Učet 018 - drobný dlouhod. nehm. maietek
019 - ostatní dlouh. nehmot. maietek
02l - stavby
022 - sam.movité věci a soubory mov.věcí
028 - drobný dlouhodobý maietek

031-pozemky
032 - kulfurní předměty

042
901
902

- nedokončenÝ dlouh.hmotný maietek
- podrozvaha- nehm. maietek
- podro,zl,aha - drobný hmot.maietek

172- zásoby
132 - zbožína skladě

1-bankovníúčet

13

23

14

236

- bankovní účetveřejné sbírky

15

26l - pokladna

I6

262 - peníze na cestě
311 - odběratelé
314 - krátkodobé zálohy
315 - pohledávky
321 - dodavatelé
324 - zá|oha na pozemek
33l - zaměstnarrci
336 - zúčtovinís instit.soc.poi.
337 - zúětování s instit.zdrav.poi.

17
18

19

20
2I
22
23

24
25

341-daizpříimů

26
27
28
29
30

342
345
346
349

-

37 4

31

378
384
388
389

-

3

^!.

33
34
35
36

37
38

-

-

-

40l -

llné přímédaně
iiné daně a poplatky
pohledávky za lybranými inst.
závazky k vybraným inst.
přiiaté zálohy na dotace
ostatní krátkodobé závazky
výnosy příštíchobdobí
dohadné účty
dohadné účtypasivní
imění účetníiednotky
tramsfery na pořízeníDM

403 406 - oceňovacirczdíIy
432 -nerozdélený zisk minulých let

o Alena Haušildová (ř{en

2013)

85.205,136.500,2,L61,012,45
1,728.399,10
879.222,18
1,656.569,20
81,457,23
812.947,5o
5.795,40
271,.564,70
2.774,516,1,982.195,50
68.358,0
0

3.580,_
84.350,8.400,_

l30.274,99
81.200,101 .032,17.265,15.749,0
i 5.788,_
0
0
0

0
572,-

25.000,0

78.880,6,206,521,08

4|0.337,-l,363.884,98
627.476,9I

-l-

