Plán inventur na rok 2017
Obec Těšovice

Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhlášky č.
270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Směrnice o
inventarizaci majetku a závazků Obce Těšovice se stanovuje tento plán
inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce
Těšovice za rok 2017.
Úvodní ustanovení
1. Inventarizace veškerého majetku a závazků vlastnických nebo jiných práv
k majetku
v účetnictví obce, bude provedena v souvislosti s řádnou účetní
závěrkou, bude ověřeno zda zjištěný stav skutečně odpovídá stavu účetnictví.
2. Stav majetku bude zjištěn fyzickou nebo dokladovou inventurou, popřípadě
kombinací obou metod v závislosti na druhu majetku a závazků tak, aby byla
možnost zjištěné stavy porovnat s účetním stavem.
3. Za provedení inventarizace a dodržení příslušných ustanovení zákonů,
prováděcích vyhlášek a směrnic odpovídá předseda dílčí inventarizační
komise.
4. Členové inventarizačních komisí jsou povinni postupovat dle vyhlášky č.
270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a dle Směrnice o
inventarizaci majetku a závazků obce Těšovice. Za tímto účelem jsou povinni
se s oběma předpisy seznámit. Hlavní inventarizační komise je povinna
seznámit s touto směrnicí všechny členy inventarizačních komisí do 14.12.
2017.
5. Při inventarizaci se postupuje podle schválené Směrnice k provádění
inventarizaci majetku a závazků Obce Těšovice

TERMÍNY
1.

Prvotní inventury hmotného majetku pro inventarizační položky uvedené
v příloze 1 Plánu inventur budou zahájeny 18.12.2017 a ukončeny
8.1.2018
HIK je po ukončení inventarizace povinna sepsat Inventarizační zprávu a
to nejpozději do 15.01.2018.
2.

Inventury pro inventarizační položky uvedené v příloze 2 Plánu inventur
budou zahájeny 03.01.2017. Jedná se o provedení dokladových inventur.
Zpracování soupisů bude ukončeno 10. 01. 2018.

HIK je po ukončení inventarizace povinna sepsat Inventarizační zprávu a to nejpozději do
15. 01. 2018.
Likvidační komise je povinna zpracovat a předložit likvidační protokoly majetku
k zaúčtování nejpozději do 17. 01. 2018.

Jmenování komisí
K zajištění inventarizace na rok 2016 se zřizují tyto inventarizační komise ve složení :

Hlavní inventarizační komise „ HIK „
Předseda HIK :

Jindřich Kůta - místostarosta

Člen HIK

:

Jiří Halberštát – starosta obce

Člen HIK

:

Zdeňka Pokorná – členka finančního výboru

Dílčí inventarizační komise „ DIK „
Předseda DIK :Jana Hankerová – členka zastupitelstva obce
Člen DIK

: Ivana Dundrová – členka zastupitelstva

Člen DIK

: Alena Červená – pracovnice obecního úřadu

Likvidační komise
Předseda likvidační komise : Jiří Halberštát - člen zastupitelstva obce
Člen likvidační komise

: Karel Kříženecký – obyvatel obce
Alena Červená – pracovnice obecního úřadu

Schváleno v obecní zastupitelstvu Obce Těšovice dne 4.12.2017 usnesením č. 94/2017

Příloha č. 1 – Plán inventur
SÚ
018 - Software
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
021 - Budovy a stavby
031 - Pozemky
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek
078 – Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
079 – Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
081 – Oprávky ke stavbám
082 – Oprávky k samostatným movitým věcem a souboru movitých věcí
902 – Ostatní majetek – evidenčně vedený

Příloha č. 2 – k Plán inventur

231 - Základní běžný účet
261 - Pokladna
262 - Peníze na cestě
263 - Ceniny
311 - Odběratelé
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti
321 - Dodavatelé
331 - Zaměstnanci
336 - Zúčtování s institucemi ZP
341 - Daň z příjmu
342 - Daň zálohová, a srážková z mezd
345 - Daň z převodu nemovitosti
346 - Pohledávky za státním rozpočtem
374 - Přijaté zálohy na dotace
377 - Ostatní pohledávky
381 - Náklady příštích období
383 - Výdaje příštích období
384 - Výnosy příštích období
385 - Příjmy příštích období
388 - Dohadné účty aktivní
389 - Dohadné účty pasivní
401 - Jmění účetní jednotky
403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
406 - Oceňovací rozdíly při změně metody
407 - Jiné oceňovací rozdíly
431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
432 - Nerozdělený zisk a neuhrazená ztráta minulých let
462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci
948 - Ostatní podmíněná pasiva
999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

