obec Bratřínov
Ič: 00639699

INVENTARIZAčNÍ zPRÁvA RoK 2018
zpracovaná v souladu s vyhláškou č.270|20t0 Sb., o inventarizaci majetku a závazků o průběhu a
výsledných zjištěníchinventarizace.

lnventarizačníčinnosti:
plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s
vyhláškou a vnitřní směrnicí č.tl20t2 ze dne 11.10.2012 Metodika postupů při inventarizaci byla
dodržena. Podpisy členůinventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové rrzory a nebyly
zjištěny rozdíly. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla bez závad.
Termíny prvotních inventur byly dodrženy.

proškoleníčlenůinventarizačních komisí
Proškolení proběhlo v Bratřínově, dne 30,11,2018. V rozsahu daném vnitřní směrnicí č.1/2012 a je
doloženo prezenční lisťnou, Kerá je přílohou této zprávy. Součástí školení byly i zásady dodžení
bezpečnosti.

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

Přijatrá opatření ke zlepšeníprůběhu inventur, k informačním tokům
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 podroalahy, ktený je zaznamenán v inventurních soupisech.
Skutečný stav byl porovnán s účetnímstavem majetku a závazků a ostatních inventarizačních
položek k rozvahovému dni, tj. k 31.12.2018,
Porovnáním skutečného stavu se stavem účetnímnebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

lnformae

o zjištěních v 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 účetníchstavů a sumáře za obec celkem,

Zpracoval:

dne: 25.1.2019

jméno, přtjmení podpis

za inventarizační komisi:
Předseda: jméno, přijmení podpis Robert Juliš
Člen: jméno, příjmení

podpis

Alena Česáková

Člen: jméno, příjmení podpis Zuzana Rychlovská

/J,
á;.. )<=,:

Rekapitulace inventurních soupisů:
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Učet 018 - drobný dlouhod. nehm. maietek
019 - ostatní dlouh. nehmot. ma|etek
021 - stavby
022 - sam.movité věci a soubory mov.věcí
028 - drobný dlouhodobý maietek
031 - pozemky
032 - kultumí předměty
042 * nedokončený dlouh.hmotný maietek
901 - podrozvaha- nehm. maietek
902 - poďrozltaha - drobný hmot.maietek
II2- zásoby
132 - zbožína skladě
23l -bankovní účet
261 - pokladna
262 -penize na cestě
311 - odběratelé
314 - krátkodobé zálohy
3

l5 - pohledávky

321 - dodavatelé
324 - záloba na pozemek
331 - zaměstnanci
33 6 - zúčtovénís instit.soc,poi.
337 - zúčtování s instit.zdrav.poi.

341-daňzpříimů
342-iiné přímédaně
345
346
349
37 4
378
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388
389
401
403
406
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itné daně a poplatky
pohledávkv za wbranými inst.
závazky k vybraným inst.
píiiarézálohy na dotace
ostatní krátkodobé závazky

- výnosy příštíchobdobí

-

-

dohadné účty
dohadné účtypasivní
imění účetníiednotky
tramsfery na pořízení DM
oceňovací rozdíly

432 -nerozdělený zisk minulých let

Alena Haušildová (říjen 20l3)

29.631,136.500,-

1,544.1l7,30
l ,081 .528,1 0

801.303,53

l,650.519,80
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