Příloha č. 1 k zápisu zasedání ZO dne 19.6.2017

Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2016
Identifikace schvalované účetní závěrky:
Účetní závěrka k 31.12.2016
Za účetní jednotku: Obec Košťálov
Košťálov 201
IČ 00275841
Právní norma: ÚSC
Předmět podnikání: hlavní činnost
Datum rozhodování o schválení účetní závěrky:
Číslo usnesení schválení účetní závěrky: 51/17

19.6.2017

Předložené podklady pro schválení účetní závěrky:
Rozvaha k 31.12.2016
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016
Příloha k 31.12.2016
Inventarizační zpráva k 31.12.2016
Předkladatel podkladů: účetní obce, Hana Bryknerová
Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky dle §84 odst.2, písm.b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích:
Zastupitelé obce Košťálov, přítomní při schvalování účetní závěrky
Milan Havlík
Miroslav Doškař
Věra Seidlová
Pavlína Hejsková Ph.D.
Zdeněk Kopecký
PaedDr. Miloslav Janata
Ing. Miroslav Cincibus
Luboš Máslo
Martin Mikula
Ivo Jiřiček
Lukáš Komínek
Všichni hlasovali pro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lenka Cincibusová, Karel Čermák (nepřítomni, omluveni)

Výrok o schválení účetní závěrky:
Zastupitelstvo obce Košťálov schvaluje účetní závěrku za rok 2016.
Vyjádření účetní jednotky k výroku:
Zastupitelstvo rozhodlo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností
posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví
a finanční situace obce Košťálov. Schvalovací orgán v průběhu celého roku prostřednictvím
správně prováděné předběžné a průběžné finanční kontroly efektivně posuzoval rizika a
možné ztráty v hospodaření, které mohly v průběhu roku účetní jednotku ovlivnit a tím omezil
vznik problémů, které by vedly k neschválení účetní závěrky.
Na počátku roku 2017 tvoří účet 341 částku 15 015 145,54 Kč (zisk). Na základě tohoto
rozhodnutí schvaluje zastupiteltvo obce převést výsledek hospodaření ve schvalovcím řízení
z účtu 431 na účet 432 – výsledek hospodaření minulých účetních období.
Vyjádření účetní obce k výroku o schválení účetní závěrky:
Účetní akceptovala schválení účetní závěrky bez připomínek.
Podpisový záznam účetní obce:

Za účetní jednotku:
Místostarosta obce: Milan Havlík

V Košťálově dne: 19.6.2017

…………………………………..
podpis

