Příloha č. 1 Směrnice pro provedení inventarizace

579858 Obec Jilem
Jilem 55
583 01 Chotěboř

Plán inventur

Sestavený v souladu s ust. § 5 vyhl. č. 270/2010 Sb.
Termíny provedení inventarizace:
zahájení inventarizace dne 31.12.2012
ukončeni inventarizace dne 31 .12.2012
Dlouhodobý hmotný majetek
prvotní inventura bude provedena ke dni 3 I.12.2012
zpracování dodatečných inventurních soupisů 31.12.2012
Zásoby, peníze, ceniny
inventura provedena k 3 1.12.2012

Ostatní majetek a závazky
inventura provedena k 31.12.2012
Majetek dlouhodobě
organizaci)

užívaný jiným

subjektem

(výpůjčka,

svěřeno

k hospodaření

příspěvkové

- v souladu s ust. § 6 odst. 3 inventarizační vyhlášky prokáže účetní jednotka existenci majetku
potvrzením uživatele majetku, kdy přílohou budou soupisy majetku minimálně v členění podle
syntetického účtu. V případě zřizovaných příspěvkových organizací si účetní jednotky ve
významných případech vymíní právo se účastnit fyzických inventur uživatele majetku.
Předání zpracovaných inventarizačních soupisů
ústřední inventarizační komisi (pracovníkovi
odpovědnému za provedení inventarizací) provedou předsedové inventarizačních komisí do 5.1.2012

Inventarizační komise
Za organizaci, řízení, provádění a kontrolu inventarizace majetku a závazků je odpovědná inventarizační
komise ("dále jen IK") ve složení:
Předseda rK: Klement Ladislav
Člen [K:

Hospodka Karel

Člen IK:

Smetáček Richard

Člen lK:

Šiška Václav

zajišťuje provedení inventarizací,
seznamuje inventarizační komisi ("dále jen lK") s harmonogramem inventarizace,
zajistí metodiku pro správné a úplné provádění inventarizace, proškolení bude členy inventurní
komise písemně potvrzeno. Zajistí prověření znalostí inventurní komise
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průběžně metodicky usměrňuje a kontroluje inventarizační komisi
zpracuje inventarizační zprávu do 31.1. následujícího roku

Provede inventarizaci majetku vykázaného na účtech:
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
021 - Stavby
022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věci
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek
031 - Pozemky
032 - Kulturní předměty
041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
231 - Bankovní účet
261 - Pokladna
314 - Zálohy energetika
331-Mzdy
342-Daň
336 - Pojištěni

Vypracoval:

dne: 29. 09. 2012

Schválil:

dne:............

/c7. /O·,tO.fl..

podpis:

.
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