
Protokol o schvalování účetní závěrkv

Účetní jednotka
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze' Dittrichova 17,

128 01 Praha 2, organizační složka státu' 71009159
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-) Nehodící se' škrtněte
"-) v případě nedosatku místa, pokračujte prosím na volný papír

odpověd' lPoznámka "")

1 ldentifikace schvalované účetní závěrky,

Účetní závěrka za rok 2013 včetně příloh
předložena zřizovateli v souladu s

termíny vyhlášky MF Č. 44912009 sb''
ostatní podklady poŽadované pro proces

schvalování byly předloŽeny v
elektronické podobě dne 14'4.2o14

Datum rozhodování o schválení nebo
neschválení účetní závěrkv,

2
ldentifikace osob rozhodujících o schváleni
nebo neschválení účetní závěrky,

MUDr. Jarmila RáŽová, Ph.D.' MUDr.
Stanislav Wasserbauer, lng. Pavla

Marešová

výrok o schválení nebo neschválení účetni
závěrkv

Schválena/
nesehválena

4

zápis o neschválení účetní závěrky
s vypsáním důvodů neschválení účetni
závěrky

úvést na volný list papíru

E

identifikaci průkazných účetních záznamŮ,
k{erými je doloŽeno, Že schvalovaná účetní
závěrka poskýuje v rozsahu posuzovaných

poŽadavků podle věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace

účetní jednotky v souvislosti se
skuteČnostmi obsaženými v účetní závěrce

následujícího účetního období. (oprava
chyb ze schvalovaného účetního období

v účetním období následujícím). Případně
popis dalŠích skutečností významných pro

uŽivatele účetní závěrky,

Podepsané účetní sestavy Rozvahy'
Výkazu zisku a ztrát, Přílohy k účetní

závěrce. V elektronické podobě (na CD):
účtový rozvrh pro rok 2013, přehled

aktuálních vnitřních předpisů z úseku
EPČ a pokynů apříkazŮ NEP, výpisy

bankovních účtŮ k 31.12.2013'
inventarizační zápis, vybrané účty

nákladů a výnosů vykazující poloŽky
časového rozlišení, odpisový plán,

zprávu o výsledcích finančních kontrol v
souladu s vyhláŠkou ě. 41612004 sb'

6

ryjádření účetníjednotky k výroku o
;chválení nebo neschválení účetní závěrky
rebo k zápisu o neschválení účetní
závěrky, případně k dalším skutečnostem
;ouvisejÍcím se schvalováním účetní
závěrky

trďa.er*ň


