Příkaz k provedení řádné inventarizace
veškerého majetku, pohledávek a závazků
/podle §§ 29 a 30 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění/

k 31. 12. 20.…
Římskokatolické farnosti
název………………………………………………………………..
adresa……………………………………………………………….
IČ…………………..
Inventarizace nehmotného a hmotného majetku /popř.skladů/ bude provedena fyzicky.
U ostatního majetku bude provedena dokladová inventarizace.
K tomu ustanovuji inventarizační komisi ve složení: vedoucí:………………….
členové:…………………………………………………………………………….…..
Komise bude pracovat od.. (max. 1. 9. 20..).do (max. 31. 1.násl. roku)..............a provede:

I/ Inventarizaci nehmotného majetku
a sepíše jej do inventurních soupisů.

II/ Inventarizaci hmotného majetku
Postup:
1/ fyzické zjištění veškerých pozemků farnosti na základě výpisů z katastru nemovitostí,
zajištění jejich ocenění a zapsání do inventurních soupisů,
2/ fyzické zjištění veškerých objektů farnosti – budov, staveb /nemovitosti/ na základě výpisů
z katastru nemovitostí. Zjištění v NPÚ zda jsou kulturní památkou , popř. národní
kult.památkou s reg. číslem (ve smyslu z.20/87 Sb.) Zajištění ocenění nemovitostí, které nejsou
kulturní památkou. Nemovitosti, které jsou KP nebo NKP budou oceněny 1,-Kč ve smyslu
novely zákona o účetnictví, platné od 1. 1. 2009.
Zapsání do inventurních soupisů.
3/ fyzické zjištění veškerých samostatných movitých věcí, a jejich očíslování.
Zjištění v NPÚ které movité věci jsou kulturní památkou s reg. číslem. Pokud je doposud nemá
oceněny, provede ocenění všech předmětů kulturní povahy vč. KP (od 1. 1. 2009 částkou 1,Kč). Zajistí ocenění ostatních sam. movitých věcí.

Inventurní soupisy movitých věcí budou v tomto členění:
-Bohoslužebné nádoby a ostatní bohoslužebné předměty
-Bohoslužebné oděvy a kostelní prádlo
-Obrazy a sochy
-Nábytek a vnitřní vybavení
-Úřední knihy a bohoslužebné knihy
-Technická a zabezpečovací zařízení
-Dopravní prostředky
U veškerého majetku kulturní povahy, KP a NKP zajistí komise vyhotovení
EVIDENČNÍCH KARET vč. fotodokumentace.

III/ Inventarizace ostatního majetku (pokud přichází v úvahu)
a/ zásoby- provést fyzicky
u násl. majetku provést inventuru dokladovou:
b /peněžní hotovosti v pokladně
c finanční majetek
d/ finanční hotovost na účtech v bankách
e/ pohledávky
f /závazky
g/ uzavřené platné smlouvy

Na závěr komise vypracuje zápis o provedené inventarizaci.

Vedoucí inventarizační komise zajistí předání kompletního provedení
inventarizace účetnímu farnosti k zaúčtování, které musí být provedeno ještě ve
stávajícím roce.

V…………….., dne ………………

.......................................................
Farář (Administrátor)

