Obec Chářovice
Chářovice 38
257 41 Týnec nad Sázavou

IČ: 00508390

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017
V souladu s ustanoveními zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č.410/2009 Sb. a vyhláškou
č.270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí č.2/2011 k provádění inventarizace majetku
a závazků obce Chářovice byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků.
Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2017.
Průběh inventarizace:
Inventarizace byla:
zahájena dne:
ukončena dne:

31.12.2017
15.02.2018

Shrnutí inventarizačních činností:
Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 30.11.2017.
V průběhu prosince 2017 probíhaly přípravné práce včetně doúčtování všech pohybů majetku na
majetkové účty. Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí.
Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny
na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.
Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Termíny inventur byly dodrženy. Členem inventurní komise byla
osoba odpovědná za majetek.
Proškolení členů inventarizační komise:
Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 28.12.2017. Provedení proškolení je doloženo
prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.
Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců
Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.
Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům:
Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na
skutečnost. U inventur byla členem inventarizační komise osoba odpovědna za majetek.
Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a
podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.
Doporučení IK pro zastupitelstvo obce Chářovice:
Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny žádné rozdíly, IK nevydává pro zastupitelstvo obce žádné doporučení.
Inventarizační zpráva je jedním z podkladů pro schvalování účetní závěrky za rok 2017.
Prohlášení inventarizační komise:
a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a směrnicí pro
provedení inventarizace.
b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.
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Předseda IK:

Jaromír Svoboda

Členové IK:

Slavomír Kubásek
Petra Burdová
Ladislav Kalaš

Starosta obce:

V Chářovicích dne: 15.2.2018
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