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lNVENTARlzAČNi ZPRÁVA RoK 2020 obec: Benecko

002755814
Datum zpracováni: 26. 1. 2021

Vyhodnocení dodženívyhlášky č. 270l2o1o Sb. a směrnice k invenlarizaci.
lnventarizační činnosti:

plán inventur
Plán inventur byt Včas zpracován a řádně schválen, lnventaizačnl komise postupovaly v sou/adu s VyhláŠkou a
vnitrooryanizaénl směmicí, Metodika postupů při inventaizaci byla dodžena. Podpisy členůinventaizaČnlch komisí
byty odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdily.
Ňedošlo x žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.
Termíny prvotnlch i rozdílových inventur byly dodňeny.
proškolení členůinventarizačních komisí
Proškoteníproběhto. členovélK potvrdili seznámeni se s obsahem školenl svými podpisy. Provedení proŠkolenl je
dotoženo. součásíiško/ení byly zásady dodženíbezpečnosti a pokyny k provedenI inventur.
Podmínky pro ověřování skutečnosti a souóinnost zaměstnanců
Nebyly zjištěny žádnéodchylky od žádoucího stavu.
Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům
aáz pňjátých opatřeni. tnventaizace probéhta řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skuteČnost. U
inventur byly vždy osoby odpovédnéza majetek.
Dle plánÚ'inveňur bý zjktěn skutečný stav majetku a záVazku a ostatnIch inventaňzaČnich poloŽek pasiv a
podrozvahy, kter! je zaznamenán v inveiturnlch soupisecfi.
'skutečný
stav majetku a závazků a ostatnlch inventaizačních položek dle data provedení
Šiav býl'porovnán na účetní
prvotntch inveníui a byly zpracovány rozdilové inventury na přírustky a (rbytky včetně vypořádaných inventaňzaČních
rozdllů do data inventarizačnízprávy.
lnformace o inventarizačníchrozdílech a zúčtovatelnýchrozdílech

Z

přílohy ó. 1 ,,Seznamy inventurních a dodatečných inventurních soupisů"
Řešeníschodků a mank - nebyly zjištěny
Řešení inventarizačníchpřebytků a jejich ocenění - nebyly zjištěny
odpisový plán - Vypracován. změny odpisových plánů - nebyly
opravné položky majetku
oP k pohledávkám
Schválení odpisů pohledávek a závazků
Doplnění závazků z úroku z prodlení a penále, tvorba rezeN
Zbytný majetek
5.1. NáVrhy na vyřazení maietku - vypracovány
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prodejem (vóetně odsouhlasení trváni stávajících záměrů prodeje)
darem nebo bezúplatným převodem
5,2. Návrhy na Vklady majetku do obchodní společnosti
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Návrhy
Úpravy
Návrhy
Návrhý

změn Využitímajetku
plánu oprav a rjdžby a plánu investic

na zajištěnívýnosů z ma.ietku
na zaiištěni othrany majétku (po,iištění, jiná ochrana

Přílohy:

Č. 1 Seznam inventurních soupisů a dodateóných inventu
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hlídači,oplocení, trezory, zamykánÍ)

Vóetně ocenění majetku a hodnoty účetních

stavů
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