Obec Hlinsko
Hlinsko č.13
IČO: 00636240

Inventarizační zpráva o inventarizaci majetku a závazků k 31.12.2020
o provedené inventarizaci dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění a
vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků v platném znění.
Datum proškolení členů inventarizačních komisí: 29. 10. 2020.
V průběhu inventarizace se prováděla fyzická, dokladová i zjednodušená inventura všech
rozvahových a podrozvahových účtů. Účetní stavy majetku vycházejí z účetního programu
Gordic. Pro inventarizaci movitého majetku fyzickou inventurou byly použity sestavy
z majetkového programu Gordic. K odsouhlasení existence majetku na sestavy z majetkového
programu Gordic byly využity komisí pro zjištění skutečných stavů. Nemovitosti tj. budovy a
stavby, pozemky jsou odsouhlaseny výpisem z katastru nemovitostí. Dále byly využity tyto
evidence: pokladní kniha, kniha došlých faktur, mzdový program.
1) Tato inventarizace byla provedena na základě příkazu k inventarizaci majetku a závazků
pro rok 2020 vydaného dne 29.10.2020 a na základě harmonogramu inventarizace.
2) Druh inventarizace : řádná.
3) Rozsah inventarizovaného majetku a závazků: veškerý movitý a nemovitý majetek.
4) Umístění inventarizovaného majetku a závazků: Obecní úřad, Víceúčelová budova,
Požární zbrojnice, Místní knihovna.
5) Uživatelé inventarizovaného majetku a závazků: Obec, Místní knihovna a SDH Hlinsko.
6) Odpovědné osoby za inventarizovaný majetek a závazky: starosta, místostarosta, účetní.

7) Den zahájení a den ukončení inventury : 12.1.2021 v 16 hodin
5.2.2021 v 17 hodin
8) Den, ke kterému byla inventarizace provedena : 31.12. 2020
9) Způsob zjišťování skutečných stavů: fyzickou kontrolou
10) Výsledky inventarizace vzhledem k účetnictví :
účetní stav :
nebyly zjištěny rozdíly
……………………………………………….
skutečný stav ( zjištěný při inventarizaci) :
………………………………………………

nebyly zjištěny rozdíly

inventarizační rozdíl :
0
………………………………………………
schodek :
0
………………………………………………
manko :
0
……………………………………………...
přebytek:
0
………………………………………………
11) Informace o všech inventarizačních rozdílech:
V průběhu inventarizace rozvahových účtů nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly
v podobě manka, schodku, přebytu, rozdílu v odpisech, rezervách či opravných položkách a
rozdílu na podrozvahových účtech.
12) Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů : 0
13) Prohlášení IK :
Prohlašujeme, že inventarizace byla provedena s největší pečlivostí a svědomitostí, a že
veškerý majetek a závazky je uveden v dílčích inventarizačních zápisech a jeho ocenění
bylo zkontrolováno a odpovídá zásadám stanoveným v zákoně o účetnictví. Jsme si vědomi
možných následků za nesprávné provedení inventarizace.
14) Členové IK : jméno, příjmení:

Podpis :

Inventarizační komise:
Předseda:

Josef Šromota

Členové komise: Vlastimil Mika
Karel Šandl

…………………….
…………………….
……………………..

15) Zápis byl dokončen dne 5.02.2021 a téhož dne předán starostovi.
16) Schvaluji tuto inventarizační zprávu.

Starosta obce:

Mgr. David Linhart

dne : 5.02.2021

