ZPRÁVAFINANČNÍHO VÝBORU KE SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OBCE
SKRYJE ZA R. 2013

1. Finanční výbor v řádném termínu obdržel výkazy Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha
k 31.12.2013, prověřil je a nevyslovil žádné pochybnosti k vykazovaným hodnotám.
2. Finanční výbor obdržel dne 10.5.2014 (tj. do 15 dnů od předání zprávy o přezkoumání
hospodaření příslušným krajským úřadem) od účetní obce následující podklady k zajištění
schválení účetní závěrky:
a) účetní a finanční výkazy konkrétně výkaz Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha
sestavené k datu 31.12.2013,
b) zprávu o výsledku přezkoumávání hospodaření Středočeským krajem ze dne 29.4.2014,
c) závěrečnou zprávu o provedení inventarizace majetku a závazků obce Skryje k 31. 12.
2013.
Žádné další účetní záznamy a doplňující informace si zastupitelstvo obce nevyžádalo, proto
nebyly předloženy.
3. Finanční výbor tyto předložené podklady prověřil a konstatuje, že
a) předložené účetní a finanční výkazy odpovídají skutečnosti, nebyly zjištěny žádné rozdíly
ani nebyly vzneseny žádné pochybnosti vztahující se k vykazovaným hodnotám,
b) inventarizační zpráva byla řádně sestavena dle vyhlášky č. 270/2010 Sb. a dle směrnice
obce o inventarizaci, nebyly zjištěny žádné rozdíly ani nebyly vzneseny žádné pochybnosti
vztahující se k vykazovaným hodnotám,
c) přezkoumání hospodaření bylo řádně provedeno dne 29.4.2014 pracovníky Krajského
úřadu Středočeského kraje na základě žádosti Obce Skryje. Byly zjištěny nedostatky, které
jsou uvedeny ve Zprávě z přezkoumání hospodaření obce ze dne 29.4.2014.
Na základě zjištěných nedostatků byla vypracováno „Plnění opatření k odstranění
nedostatků při přezkoumání hospodaření územního celku“, které bude odesláno na Krajský
úřad Středočeského kraje do 10.7.2014.
4. Závěr zprávy - bylo zjištěno, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Návrh na usnesení zastupitelstva ve věci schválení účetní závěrky:
Zastupitelstvo Obce Skryje projednalo návrh účetní závěrky obce Skryje za rok 2013.
Zastupitelstvo obce Skryje nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu
předložených podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

Zastupitelstvo Obce Skryje tímto schvaluje účetní závěrku obce Skryje za rok 2013.
O schválení účetní závěrky Obce Skryje za r. 2013 bude vypracován Protokol, který bude
v nejbližším možné termínu, nejpozději do 30.6.2014 odeslán do Centrálního systému
účetních informací státu podle technické vyhlášky o účetních záznamech a zároveň uložen
jako příloha k usnesení ZO ze dne 26.6.2014.
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