
Protokol o schválení/neschválení účetní závěrky

Název účetní jednotky:  Obec Kryštofovy Hamry

Sídlo:  Kryštofovy Hamry 64

       Kryštofovy Hamry

       431 91 Vejprty

IČO : 00075566

Kontaktní osoba:

Datum účetní závěrky:      31.12.2020

Účetní závěrka:      Řádná

Datum rozhodnutí o schválení/neschválení:                                        22.06.2021

Schvalující orgán:      Zastupitelstvo obce

Členové schvalujícího orgánu:

      Bc. František Henzl

      Štěpán Janák

      Vladimír Hyke

      Miroslav Lulek

      Tomáš Nejepsa

      Petr Kadlec

Výrok o schválení nebo neschválení účetní závěrky:                                                       Schváleno

Zápis o neschválení účetní závěrky:

Identifikace průkazných účetních záznamů podle § 6, případně popis dalších skutečností významných pro uživatele

účetní závěrky:

Účetní obce akceptuje schválení účetní závěrky.

Vyjádření účetní jednotky k výroku o schválení nebo neschválení účetní závěrky nebo k zápisu o neschválení účetní závěrky,

případně k dalším skutečnostem souvisejícím se schvalováním účetní závěrky:

Předmětem schvalování byla účetní závěrka obce Kryštofovy Hamry za rok 2020,
sestavená ke dni 31.12.2020. Schvalování účetní závěrky bylo uskutečněno na 13.
řádném zasedání zastupitelstva obce Kryštofovy Hamry, konaném dne 22.06.2021, na
 základě podkladů dodaných od účetní obce, a to zejména schvalovaná účetní
závěrka, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce, inventarizační zpráva. Z celkového počtu zastupitelů 9, bylo
přítomno 6 členů zastupitelstva obce. Zastupitelstvo rozhodlo poměrem hlasů 6:0,
 že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných
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Protokol o schválení/neschválení účetní závěrky

Název účetní jednotky:  Obec Kryštofovy Hamry

Sídlo:  Kryštofovy Hamry 64

       Kryštofovy Hamry

       431 91 Vejprty

IČO : 00075566

Kontaktní osoba:
podle vyhlášky číslo 220/2013Sb.,věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a
finanční situaci obce Kryštofovy Hamry a účetní závěrku za rok 2020 schvaluje.
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení - 128 683,07 Kč bude přeúčtován z
účtu 431 (výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení)na účet 432 (nerozdělený
zisk, neuhrazená ztráta minulých let).

Za účetní jednotku:

   Kateřina Plachtová - účetní obce                                                       Podpis ...............................................................
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