Účetní jednotka:

Název:

Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice

Sídlo:

Pod Vinohrady 30

IČ:

70981698

Právní forma:

Příspěvková organizace

Předmět podnikání:

hlavní činnost
doplňková činnost

Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2017
Identifikace schvalované účetní závěrky:
Účetní závěrka k:

k 31. 12. 2017

Za účetní jednotku:

Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice
IČ 70981698

Datum rozhodování o schválení účetní závěrky: 05. 03. 2017
Předložené podklady pro schválení účetní závěrky:
Rozvaha k 31. 12. 2017
Výkaz zisků a ztráty k 31. 12. 2017
Příloha k 31. 12. 2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
Inventarizační zpráva za rok 2017
Předkladatel podkladů: Hana Slabá, účetní školy
Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky dle §84 odst. 2, písm. b) zákona
Č. 128/2000 Sb., o obcích:
Ing. Vladimír Martínek
Ing. Jan Ščotka
Ján Štievko
Petr Janků
Evžen Valenta

(rada obce Horní Moštěnice, přítomní při schvalování účetní závěrky)

Hlasování:
Přítomno:

5

Hlasovalo:

5

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželo se:

0

členů RO

Výrok o schválení účetní závěrky:
Rada obce Horní Moštěnice schvaluje účetní závěrku k 31. 12. 2017.
Vyjádření účetní jednotky k výroku:
Rada obce rozhodla, 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
Horní Moštěnice. 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 základě schválení účetní závěrky, provede účetní ZŚ a MŠ přeúčtování výsledku hospodaření ve
schvalovacím řízení na účtu 431 na účet 432 – výsledek hospodaření minulých účetních období.

Vyjádření účetní příspěvkové organizace k výroku o schválení účetní závěrky:
Účetní akceptovala schválení účetní závěrky bez připomínek.

V Horní Moštěnici dne 15. 03. 2017

