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LqLrÁnozÁst Ürrurrnv
2a2a. december 31-i forduiónappal készítendő mérleg leltári alátámasztásához

A leltárczási ütemterv a kiadott le|tározási utasitás alapján készül.

A ieltúrazÓs g 2ü20. éviCűVlD-19 vírus mtatt kialokult helyzet és a krsr!ótrszri rendszat:ólyak
miutt n€m a megszokott íclőben és módon kerúlvégrehajtasra, azonbgn a hatólyrs a 2ü2a.
év december 31-i fr:rdulónaptól érvényes.

leitározandÓ: valamennyi Ieltárkörzet eszl<óze és forrása. A leltár végr"ehajtásának mócJja a

kózponii nyilvántartás alapján tórténő egyeztetessel, esetenként tényleges megtekintéssel
történil<

A leltár forduiónapja: 2020. év, clecember 31.

A le ltár végre hajtásának időszaka: 2ü21, január 1_L - 2a2I. február 15.

A Ieltárórtekezlet időponlja: 2a2t.január C4. 16:00

Leltárívek leadásánal< határideje: 2021. február 10.

Leltárértékelés határideje: 202],. lebruár 10

Leltárelterések számvite ii rendezésének határideje : 2021, február 15.

A leltározás vegrehajtásának ellenőrzésére leltár ellenőrt kérek fel.

A leltár e llenőr neve : l(ovács-Pata l<i Csenge

A leltár ellenőrzés időszal<a: a vógrehajta: alatt fo|yamatos,

A leltározás módja, üteme, feIelősök megnevezése:
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A le l tó roz á s vég re h ajtó sa

A szúrópróba szerűen vógrehajtott mennyiségifelvételleltorténő leltározás során minden esz-

közt, vagy azonos eszkózféleséget rögzíteni keIl a leltárfeivételi íveken, A leItárfelvételi ível<en

rad írozássa l, ka pa rássa l javita n i SZl Go RÚAN Tl LoS,

A javítósi lehetőséq módla: a rontott részt egyetlen vonalIal át kell húzni, mellé, vagy föló
írni a he|yes számot, vagy szöveget, § a bizottság legalább egy tag1ának a helyszini javítás

tényót szrgnóval hiteIesrtenie szükseges.

Az tgyesület általa vezetett analltikus nyilvántartá§t - a Ieltárfelvéteii ívek kikülrlése eiőtt
egyeztetnl kell a fókönyvi nyi|vántaltás§al.

A központi nyilvántartással egyeztetni kella szakosztályok nyilvántartásait, az eset|€ge§ eltéré-
sek okát ki kelI deríteni, s rendezni keiI a leItározást megelőző időszakban.

A leItározás gyors lebcnyoIilása érdekében a szakosztályok a készleteket jól láthatóan, előre
c5cportosítva készítsék elő ós olyan helyre tegyék, ahol azokat pontosan lehet számba venni,
negszámlá|nr, megmórni stb"

A leltarfelvételi ívek !eltórazók részére tórténő atadósót hatórideje: 2021. januór 12.

'., ü



A |eltárfelvételi íveik eredeti póldányát, annak minden oldalát a leltározó, a leltárfe|elős, illetve
a leltárellenőr aláirásával ellátva 2021. februór j.a-ig meg kell küldeni. Az összesített leltárhoz
csatolni kell a ieltárfelvétellel kapcsolatos valamennyi okmány, jegyzőkönyv egy-egy példányát.

A tényleges leltárfelvételi munkálatok alatt mindennemű eszköz- és anyagmozgatást szünetel-
tetni kell. Azezidő alatt beórkezett készleteket, eszközöket el kell különíteni, A készlet-bevé-
telezósi ós kiadási bizonylatokon fel kell tüntetni azt a tényt, hogy leltározás után került bevé-

telezésre, kiadásra.

A tényleges felméréssel számba vett ós Ieltárfelvéte li íve|<en rögzített eszközöl<et számlánkénti
csoportosításban összegezni kell, Az így összegzett téteIeket kell fordulónapra kidolgozni, rrrajd

az anyagkönyvelés * előzőleg forgalmi könyveléssel egyeztetett (me nnyiségi ós érték) adataivai
szembe állítani. A tényleges felvétel és az időközi eltérés adja a fordulónapi készletet, Ez a

mennyiség kerül szembeáliításra a könyvszerinti készlettel, az eltérés az esetleges hiány vagy

többlei.

Az eltérésekről"hiány-többlet" kimutatást kell készíteni. A leltáreltónésként kimutatott hiányok
és többletek keletkezósónek okát meg kel| állapítani. (A többletek okának kiderítése ugyan-

olyan fontos és ei nem hanyagolható, mint a hiányok kivizsgálása.)

Az esetleges kórtérítési hatórozatak kiadásónak hatórideje: 2021, februór 15,

A leltározást, összefoglaló jegyzőkönyvben kell rögzíteni, ami az óves nrérleget alátámasztja,

Eikészítésének határideje a 2021. február 15.

Tata, 2a2t. december ]_5
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