Obec LADNÁ
Masarykova 119/60, PSČ 691 46, okres Břeclav

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA
Souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené
ke dni 31.12.2019
1/ DODRŽENÍ PLÁNU INVENTUR
Pro zajištění provedení inventarizace byl starostkou obce dne 13. 11. 2019 vydán plán
inventur, který stanovil následující termíny pro provedení fyzických a dokladových inventur:
-

periodická inventura majetku obce od 2.1.2020 do 21.1.2020,
zpracování soupisů bude ukončeno dne 21.1.2020
proúčtování inventarizačních rozdílů k datu zpracování účetní závěrky (k 31.12.2019),
inventarizační zpráva musí být zpracována do 31.1.2020

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovala
v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupu při inventarizaci byla
dodržena. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Termíny byly dodrženy.
2/ PROŠKOLENÍ ČLENŮ INVENTARIZAČNÍ KOMISE
Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 3. 12. 2019 v 15,30 hod. Provedení
proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení
bezpečnosti.
3/ PŘIJATÁ OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ PRŮBĚHU INVENTUR, K INFORMAČNÍM
TOKŮM
Bez přijatých opatření. Inventarizaci proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a
ověřeny na skutečnost. U inventur byly členy komise osoby odpovědné za majetek. Skutečný
stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek
k 31.12.2019, inventarizační rozdíl byl vypořádán do data inventarizační zprávy.
Inventarizační komise tímto konstatuje, že veškeré inventury proběhly v souladu
s vydaným plánem inventur v termínech, které byly stanoveny starostkou obce.
4/ INVENTURNÍ SOUPISY
Fyzické a dokladové inventury provedla starostkou stanovená inventarizační komise, která
zjistila skutečné stavy majetku. Zároveň bylo provedeno porovnání skutečného stavu
zachyceného v účetnictví. Výsledky inventur byly zachyceny v celkem 38 inventurních
soupisech.
Seznam inventurních soupisů: viz příloha č. 2
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5. KONTROLA HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM OBCE A STAV POHLEDÁVEK
Při provedení inventur byl zjištěn majetek, který obec nevyužívá, neboť je opotřebovaný, ale
stále vedený v majetku obce. Inventarizační komise upozorňuje na tuto skutečnost a navrhuje
tento majetek v dalším účetním období vyřadit, nebo jiným způsobem využít. Jedná se o
majetek uvedený v příloze č. 1 této inventarizační zprávy.
Dále bylo zjištěno, že hmotný i nehmotný majetek je evidován prostřednictvím softwaru pro
evidenci majetku.
Inventarizační komise při fyzické inventuře zjistila, že veškeré nemovitosti jsou řádně
udržovány, nebylo zjištěno žádné poškození budov a nemovitého majetku.
6. INVENTARIZAČNÍ ROZDÍLY
Nebylo zjištěno zcizení majetku, ani jiné nehospodárné či nedbalostní nakládání s majetkem
obce.
Inventarizační komise:
Předseda:

Stanislav Krůtil

………………………………..

Členové:

Karel Novozámský

………………………………..

Matěj Filípek

………………………………..

Milena Duhonská

………………………………..

Sestaveno dne 29. 1. 2020
Příloha č. 1.: Návrh majetku na vyřazení
Příloha č. 2.: Seznam inventurních soupisů včetně ocenění majetku a hodnoty účetních stavů
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