Obec KRAŠOVICE
Krašovice 49, 330 13 Trnová, IČO 00572888

Inventarizační zpráva

Vyhodnocení inventarizace za rok 2015 dle ZoÚ, vyhlášky o inventarizaci majetku a
závazků a vnitřní směrnice č. 1/2011.
Při provádění inventarizace za rok 2015 bylo postupováno dle plánu inventur
v souladu s Příkazem č. 1/2015. Inventarizační komise byly řádně proškoleny dne
14.12.2015 předsedou ÚIK ing. Karlem Cvačkou, rovněž byla zajištěna součinnost
všech zaměstnanců obce.
Druh inventarizace: řádná
Rozsah inventarizovaného majetku a závazků: veškerý majetek a závazky obce
Při provádění inventur byla vždy přítomna osoba odpovědná za daný majetek.
Den zahájení: 4.1.2016
Den ukončení: 21.1.2016
Den, ke kterému byla inventarizace provedena: 31.12.2015
Druh provedené
z inventarizace.

inventarizace

je

uveden

v jednotlivých

dílčích

zprávách

Způsob zjišťování skutečných stavů je uveden v jednotlivých dílčích zprávách
z inventarizace. Byla provedena inventarizace: fyzická, dokladová
Přehled zpráv z dílčích inventarizací:
Výsledky inventarizace: Byly prověřovány níže uvedené stavy účtů vykázané
v rozvaze k 31.12.2015 se stavy v inventárních soupisech – viz. příloha č. 1

Vyjádření účetní obce ke vzniku inventarizačních rozdílů:
Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.
Datum:

31.1.2016

Podpis:

1–2

Obec KRAŠOVICE
Krašovice 49, 330 13 Trnová, IČO 00572888
Vyjádření inventarizační komise:
Inventurou bylo zjištěno, že některý drobný majetek je již zcela zničen a byl dán
návrh na jeho vyřazení. Jedná se o tento majetek,který je pouze v operat.evidenci:
Proudnice kombinovaná – 4ks, zvedák hydraulický 2ks, nosítka skládací – 1ks,
pracovní oblek DEVA PS-2 7ks, opasek záchranný-látkový 5ks, lano statické – 1ks
Dále byl vyřazen z dlouhodobého nehmotného majetku Lesní hospodářský plán,který
byl zcela odepsán a nahrazen novým.Vyřazen z účtu 019.
Prohlášení inventarizační komise
Prohlašujeme, že inventarizace byla provedena s největší pečlivostí a svědomitostí a
že veškerý majetek a závazky jsou uvedeny v dílčích inventarizačních
zprávách.Rovněž bylo zkontrolováno ocenění majetku a odpovídá účetním
metodám stanoveným v zákoně o účetnictví.Jsme si vědomi možných následků
za nesprávné provedení inventarizace.
31.1.2016
Datum

Ing. Karel Cvačka ......................................
Předseda IK (podpis)
Ing.Dana Duchková

...............................

Ing.Rostislav Forejt .................................
Členové IK (podpisy)
Zpráva byla dokončena dne 31.1.2016 a předána starostovi obce ke schválení.
Schvaluji výše uvedenou inventarizační zprávu a všechny návrhy na opatření včetně
vypořádání inventarizačních rozdílů.

V Krašovicích dne 31.1.2016
Ing.Václav Janouškovec
starosta obce
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