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ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2016
KDO JSME?
Občanského sdružení MAS „Přijďte pobejt!“ působí na Jilemnicku od roku 2004. Území MAS
„Přiďte pobejt!“o.s. tvoří 19 obcí - Benecko, Bukovina u Čisté, Čistá u Horek, Horka u Staré
Paky, Horní Branná, Jestřabí v Krkonoších, Jilemnice, Kruh, Levínská Olešnice, Martinice v
Krkonoších, Mříčná, Peřimov, Paseky nad Jizerou, Poniklá, Roztoky u Jilemnice, Studenec,
Svojek, Víchová nad Jizerou, Vítkovice a 3 města - Jablonec nad Jizerou, Rokytnice nad
Jizerou a Vysoké nad Jizerou.
V roce 2008 podala MAS „Přiďte pobejt!“ žádost o dotaci na realizaci Strategického plánu
Leader a v žádosti uspěla. V období 2009 - 2014 vyhlásila 9 výzev, ve kterých bylo přijato 90
žádostí a následně podpořeno 81 projektů. Na celém území působnosti MAS žadatelé získali
dotační příspěvek ve výši 35 408 146 Kč. Na konečnou realizaci všech vybraných projektů
bylo vynaloženo (spolu se spoluúčastí žadatelů) téměř 60 miliónů Kč. Podpora směřovala
především do těchto oblastí: horské zemědělství, drobní podnikatelé, tradiční venkov a
šetrný cestovní ruch. V občanském sdružení se proto setkávají zástupci obcí, místní spolky i
neziskové organizace, soukromí zemědělci, malí řemeslníci a podnikatelé, majitelé muzeí i
soukromých firem, zástupci Správy Krkonošského národního parku i horských zemědělských
družstev.

KAM SMĚŘUJEME?
MAS „Přiďte pobejt!“ hledá další cesty k podpoře regionu. Proto připravila nový dokument
rozvoje území nazývaný Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS
„Přiďte pobejt!“ na období 2014–2020, jejíž schválení a přijetí Ministerstvem pro místní
rozvoj očekává.

ČLENSKÁ ZÁKLADNA A STATUTÁRNÍ ORGÁNY
MAS měla v roce 2016 celkem 34 členů, z toho 85,3 % právnických osob a 14,7 % fyzických
osob.
Valná hromada je nejvyšším orgánem z. s. MAS „Přiďte pobejt!“
- v roce 2016 se sešla 1x (15. 3.)

MAS „Přiďte pobejt!“ z. s.
Rada je kolektivním statutárním orgánem spolku, tvoří ji:
Krakonošův ranč, zastoupený Alenou Šedou (předsedkyně)
Farma Hucul, zastoupená Ing. Ivanem Karbusickým (jednatel)
SDH Žďár u Staré Paky, zastoupený Mgr. Zdeňkou Flouskovou
Město Jilemnice, zastoupené Ing. Martinem Šnorbertem
Město Rokytnice nad Jizerou, zastoupené Ing. Petrem Matyášem
- v roce 2016 se sešla 11x (19. 1., 23. 2., 10. 3., 23. 5., 30. 5., 4. 7., 20. 7., 6. 9., 7. 11.,
29. 11., 21. 12).
Výběrová komise:
Obec Paseky, zastoupená Hanou Růžičková
Janovka o.s., zastoupená Marií Karbusickou
SDH Poniklá, zastoupený Ing. Petrou Novotnou
SDH Čistá u Horek, zastoupený Ladislavem Jiřičkou
Ing. Lubomír Jiřiště, MAS „Přiďte pobejt!“z. s.
Junák, zastoupený Ing. Radomírem Šťástkem
TJ Vysoké nad Jizerou, zastoupené Ing. Jaroslavem Nechanickým
TJ Sokol Martinice, zastoupené Leošem Mejvaldem
Orel Studenec, zastoupený Ing. Janem Vanclem
- v roce 2016 nepracovala
Dozorčí rada:
SD JILM, zastoupený Mgr. Jiřím Paulů
Rautis, a.s., zastoupená Markem Kulhavým
Starý kravín o.s., zastoupený Ing. Eliškou Krčálovou
-

v roce 2016 se sešla 1x (15. 3.)

Zaměstnanci:
Vedoucí pracovník SCLLD
Programový manažer SCLLD
Asistentka
Hlavní manažer MAP
Manažer klíčových aktivit MAP

Věra Nosková
Petra Vanclová
Hana Trojanová
Mgr. Zdeňka Flousková
Mgr. Petr Kulíšek

CO PŘINESL ROK 2016?
Strategický plán Leader
Pokračují povinnosti kanceláře k projektům z poslední 9. výzvy a dohled nad udržitelností
projektů z výzev předchozích.

Strategie komunitně vedeného rozvoje ( SCLLD)
Dokončili jsme práci na tvorbě nového dokumentu rozvoje území - Strategii komunitně
vedeného místního rozvoje území MAS „Přiďte pobejt!“ na období 2014–2020 dle
připomínek MMR.

MAS „Přiďte pobejt!“ z. s.

Akce pro veřejnost
Krasojízdy na rohačkách se v lednu 2016 pro nepřízeň počasí bohužel neuskutečnily.
Oslavy Dne Země. 12. ročníku této tradiční akce se pro velký počet dětí ve třídách zúčastnily
pouze děti z Jilemnice a Studence (cca 300 dětí). Velká trasa vedla okruhem po Hraběnce,
trasa pro malé děti jako obvykle zámeckým parkem. Akce proběhla za tradiční podpory
města Jilemnice a skautů ze střediska Jilm.

Spolupráce s partnery
Geopark – poznání, rozvoj, sjednocení V době udržitelnosti mezinárodního projektu
spolupráce jsme se zúčastnili tradiční akce ve Františkově Dřevosochání, kterou každý rok
v období 5. - 6. 7. pořádá z.s. Starý kravín. MAS „Přiďte pobejt!“ se podílela na programu
řemeslnými dílnami.
Geopark – šance pro region
Projekt u končen v roce 2015. V rámci udržitelnosti projektu probíhají besedy na téma
geopark v rámci Dnu Země. Koordinační MAS Brána do Českého ráje zajišťuje předávání
zkušeností v oblasti geoparku se švédskou MAS DalAlvarna.
Exkurze za příklady dobré praxe ve spolupráci CSPV Liberec
MAS Libereckého kraje a Celostátní síť pro venkov uspořádaly další ročník exkurzí Příklady
dobré praxe. Tentokrát dvoudenní exkurze za projekty realizovanými v letech 2007-2014 z
Programu rozvoje venkova na území MAS Orlicko (Pardubický kraj). Součástí akce byl
seminář Dobrá a špatná praxe při realizaci projektů PRV, který nabídl prostor k diskuzi o
Společné zemědělské politice EU nebo metodě komunitně vedeného místního rozvoje
(CLLD).
Místní akční plán Jilemnicko
Tento celorepublikový projekt, realizovaný s partnerem Jilemnicko svazek obcí byl zahájen 1.
února 2016. Projekt je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a
žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání,
zájmového a neformálního vzdělávání.
V dubnu 2016 byl ustanoven Řídící výbor MAP tak, aby reprezentativně odpovídal složení
Partnerství MAP, tj. byly v něm zastoupeny subjekty reprezentující oblast a vzdělávání na
území ORP Jilemnice a Města Vysoké nad Jizerou. Prostřednictvím řízených rozhovorů a
diskuzí s vedením škol a zřizovateli byly zjišťovány problémy a potřeby v oblasti řešené
problematiky.
Na zasedání Řídícího výboru byly též vymezeny problémové oblasti ve vzdělávání, z kterých
vyplynula témata pro projednání v pracovních skupinách Mateřských škol, Základních škol a
Neformálního vzdělávání a volnočasových aktivit. Tyto oblasti byly dále diskutovány a
rozvíjeny za účasti dotčené veřejnosti (tj. rodičů, učitelů, vedení škol a zřizovatelů) v průběhu
prvního veřejného projednání dne 25. 5. 2016, a během navazujícího setkání za účasti
veřejnosti dne 8. 6. 2016. Zde již byla řešena Vize Strategického rámce do roku 2023 a
stanovení Priorit, které vycházely z myšlenkových map z minulého projednání. Dne 21. 6.
2016 proběhlo setkání pracovních skupin a přítomní debatovali nad stanovením "Priorit" a
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"Cílů" Strategického rámce MAP Jilemnicko a jejich návazností na povinná,
doporučená a volitelná opatření MAP. 22. července 2016 byl Řídícím výborem
schválen Strategický rámec MAP.
Od září 2016 do prosince se dvakrát sešla pracovní skupina Neformální vzdělávání a
volnočasové aktivity. Na druhém setkání její členové dospěli k námětům na aktivity, které
jsou již prvním výstupem MAP. Pracovní skupina Mateřské školy se sešla jednou nad
vzdělávacím programem. Z debat, individuálních hovorů, dotazníků a doporučení škol vznikl
Návrh vzdělávacích témat, z nich některá budou prostřednictvím kvalitních lektorů
představena v území. Jako první proběhl v říjnu 2016 informativní seminář k inkluzi pro
ředitele škol.
Během prvního roku existence projektu byl opakovaně vydán Zpravodajský list MAP (duben,
srpen, prosinec): informace o aktivitách projektu byly uveřejněny také v místních
zpravodajích.
Na období 1. 2. – 30. 9. 2016 se hlavním manažerem projektu MAP Jilemnicko stal Oldřich
Šimek (Svazek Jilemnicko), k 1. 10. 2016 ho vystřídala Zdeňka Flousková (MAS „Přiďte
pobejt!“).

Besedy, školení a semináře
MAS „Přiďte pobejt!“ připravila pro zájemce v území tři besedy k dopracování strategie
SCCLD. A to na téma: Rozvojový potenciál území v rámci Programu rozvoje venkova, OP IROP
a OP Zaměstnanost. Výstupy z jednání byly zapracovány do podporovaných oblastí SCLLD na
období 2015 - 2020. (3. 2., 4. 2.)
V rámci administrace SCLLD bylo uskutečněno:
3.5. Zadávání veřejné zakázky
29.8. školení, Šablony pro MŠ a ZŠ
V rámci realizace SCLLD - animace škol byla zahájena spolupráce se všemi základními a
mateřskými školami na území MAS. Jednalo se především o představení výzvy OP VVV –
šablony pro MŠ a ZŠ a následné konzultace k vhodnému výběru šablon a sestavení žádosti.

Vzdělávání zaměstnanců MAS:
Jednání MAS LK, MAS HR.KR.
Seminář k výzvám IROP, PRV
Kurz evaluace projektů
Koordinace strategií v sociální oblasti
Setkání zpracovatelů MAP
Animace škol
PS vzdělávání při NS MAS ČR
Administrace výzev v rámci SCLLD
OPZ a SCLLD
Seminář k MAP
Festival spolupráce Slovinsko
CEP, studie proveditelnosti
Regionální konference venkov

20.1., 2.2.,1.4.,20.5., 19.7., 10.10., 22.11.,
10.2., 28.4. ,8.11., 28.11., 6.12.,
26.1.
17.2., 24.2.,
19.2., 5.12.,
24.3., 13.12.,
8.3.
12.5., 27.6.,
31.5., 12.9.,
19.5.,29.9.,
9.9.
10.11.
13.10.
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ZÁVĚR
Stále očekávaným milníkem tohoto roku bylo schválení nového dokumentu rozvoje území Strategii komunitně vedeného místního rozvoje území MAS „Přiďte pobejt!“ na období
2014–2020, ke kterému bohužel v roce 2016 opět nedošlo. Kancelář se pracovně podílela na
chodu projektu Místní akční plán Jilemnicko a manažerky se také připravovaly na
administraci OP v SCCLD. Chod kanceláře byl udržován také díky příspěvku z Libereckého
kraje a příspěvku, který MAS „Přiďte pobejt!“ obdržela od obcí v území.

MAS „Přiďte pobejt!“, z. s.

Příloha tvořící součást řádné účetní závěrky
k 31. 12. 2016
za účetní období od 1. 1. 2016 do 31.12. 2016

Okamžik sestavení:
17. března 2017

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
Alena Šedá
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1.

Obecné informace

1.1 Účetní období
Společnost sestavuje účetní závěrku za kalendářní rok od 1.1.2016 do 31.12.2016, to je za 12 měsíců.
1.2 Způsob sestavení přílohy
Příloha je zpracována v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a vyhláškou 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro účetní jednotky, u kterých hlavním
předmětem činnosti není podnikání a účtují v soustavě podvojného účetnictví. Údaje přílohy vycházejí z účetních
písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má
účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.
1.3 Popis účetní jednotky
název firma:

MAS „Přiďte pobejt!“ z.s.

datum vzniku sdružení:

26. 4. 2004

sídlo:

Roztocká 500

identifikační číslo:

266 61 675

právní forma:

zapsaný spolek podle zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník

registrace:

spolkový rejstřík, vedený KS v Hradci Králové, oddíl L, vložka číslo 5306

rozhodující předmět činnosti:

Podpora trvale udržitelného rozvoje daného území

Členové rady:
předsedkyně Alena Šedá
jednatel Ing. Ivan Karbusický
člen rady Ing. Martin Šnorbert
člen rady Ing. Petr Matyáš
člen rady Mgr. Zdeňka Flousková
Členové dozorčí rady:
Mgr. Jiří Paulů
Ing. Eliška Krčálová
Marek Kulhavý

Popis organizační struktury
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1.4 Zaměstnanci a osobní náklady
V účetní jednotce pracovalo v běžném roce 5 zaměstnanců na částečný úvazek na těchto pozicích: vedoucí pracovník
SCLLD, hlavní manažer MAP, programový manažer SCLLD, manažer klíčových aktivit a analytický pracovník
MAP, asistentka Všechny pozice jsou na částečný úvazek. Dále je práce v orgánech, komisích a při realizaci projektů
zajišťována dohodami o provedení práce.
běžné účetní období
druh osobních nákladů

zaměstnanci celkem

z toho řídící

1003

318

786

318

217

0

náklady na sociální zabezpečení

267

108

osobní náklady celkem

2273

133

mzdové náklady
z toho: pracovní smlouvy
dohody o provedení práce

Nebyla poskytnuta žádná peněžní a nepeněžní plnění, nebo poskytnuty záruky členům statutárních orgánů.

2.

Aplikované obecné účetní zásady a použité účetní metody

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky
504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání a účtují v soustavě podvojného
účetnictví. Způsoby oceňování a odpisování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky:
a) Dlouhodobý hmotný majetek
je oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu a další náklady s pořízením
související.
Přechodné znehodnocení hmotného dlouhodobého majetku se vyjadřuje pomocí opravných položek, které jsou
spolu s odpisy uvedeny ve sl. korekce rozvahy. Společnost nevytvářela tyto opravné položky.
Odpisování dlouhodobého majetku
K účtování odpisů dlouhodobého majetku je použita metoda rovnoměrného odpisování vycházející z jednotného
zatřídění odpisovaného dlouhodobého majetku do odpisových skupin podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů v platném znění. Podle odpisového plánu jsou měsíční účetní odpisy časové tj. dle životnosti jednotlivého
hmotného majetku. Počátek odpisování je v měsíci následujícím po zařazení předmětu do užívání. Rozdíly mezi
účetními a daňovými odpisy jsou promítnuty v daňovém přiznání.
b) Při přepočtu zahraniční měny se používá aktuální kurz ČNB.
c) Pohledávky se účtují ve své nominální hodnotě. K datu sestavení účetní závěrky se hodnota nepromlčených
pohledávek po lhůtě splatnosti snižuje pomocí opravných položek účtovaných na vrub nákladů, které jsou v rozvaze
vykazovány ve sloupci korekce.
d) Účtování nákladů a výnosů
Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž časově i věcně souvisejí. Časově se nerozlišují jen
ty náklady a výnosy, které se pravidelně opakují nebo jsou nevýznamného charakteru.
V souladu s principem opatrnosti společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí
rizik, ztrát a znehodnocení, která jsou ke dni sestavení účetní závěrky známa.
e) Daň z příjmů
Splatná daň z příjmů se stanoví za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o daňově
neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy.
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3.

Doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty
Hlavní finanční zdroje

3.1

Rozpis přijatých a dohadně zúčtovaných neinvestičních dotací v běžném období:

poskytovatel

číslo dotace/smlouvy

dotace
v tis.
Kč

účel

poznámka

Smlouva podepsána v roce
Řídící a administrativní 2017, dohadně zaúčtovány
225
způsobilé výdaje pro tento
schopnosti MAS
projekt

MMR ČR

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002073

KÚ LK

OLP/3467/2015

22

Podpora činnosti MAS
"Přiďte pobejt!" z.s.

Projekt realizován v období
červenec 2015 až červen 2016
(celková výše 120tis Kč)

KÚ LK

OLP/4688/2016

120

Podpora činnosti MAS
"Přiďte pobejt!" z.s.

Projekt realizován v 2. pol roku
2016, v běžném období
dohadně 120tis. Kč.

MŠMT

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000139

CELKEM

1031 MAP Jilemnicko

Projekt realizován letech 20162018, v běžném období
dohadně 1030tis Kč.

1 398

3.2

Inventarizací majetku a závazků - nebyly zjištěny žádné odchylky.

3.3

Soudní spory – není veden soudní spor o vymáhání pohledávky z obchodního styku.

3.4

Přijaté záruky - nebyly přijaty žádné záruky od třetích osob.

3.5

Poskytnuté záruky třetím osobám - nebyly poskytnuty žádné záruky třetím osobám.

4.

Dlouhodobý nehmotný majetek - neevidujeme

5.

Dlouhodobý hmotný majetek

V účetnictví evidujeme samostatné movité věci v hodnotě 328 tis. Kč.
V roce 2013 pořízen z investiční části dotace v rámci projektu spolupráce - GEOPARK - POZNÁNÍ - ROZVOJ SJEDNOCENÍ za naší finanční spoluúčasti:
Seznam pořízeného movitého majetku v roce 2013 (účet 022)
pořizovací hodnota celkem
popis majetku
počet ks
v tis. Kč
3
GPS + studie Geocaching
30
informační stojan s lavičkovým dílem – Horka u Staré Paky

1

71

informační stojan - Jilemnice

1

48
149

celkem

V roce 2015 pořízen z investiční části dotace v rámci projektu spolupráce - GEOPARK - ŠANCE PRO REGION za
naší finanční spoluúčasti a příspěvku Města Jilemnice a Obce Čistá u Horek:
Seznam pořízeného movitého majetku v roce 2015 (účet 022)
pořizovací hodnota celkem
popis majetku
počet ks
v tis. Kč
Venkovní expozice Čistá u Horek - gabionová klec s kameny,
1
informační tabule
90
Venkovní expozice Jilemnice - gabionová klec s kameny, informační
1
tabule
89
celkem
1
179
Movitý majetek bude odepisován 5 let (po dobu udržitelnosti projektu).
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5.1 Drobný hmotný a nehmotný majetek neuvedený v rozvaze, ale sledován v operativní evidenci
Drobný hmotný a nehmotný majetek neuvedený v rozvaze je evidován v operativní evidenci v pořizovací hodnotě
661tis. Kč. Majetek byl pořízený v letech 2008 - 2016 z dotací „Strategický plán Leader a z dotací na projekty
spolupráce, dále z krajské dotace, z projektu MAP Jilemnicko. Jedná se zejména o vybavení kanceláře nábytkem a
kancelářskou technikou.
5.2 Majetek pořízený formou leasingu
Jednotka nemá žádný majetek pořizovaný formou leasingu.
6.

Finanční majetek

typ finančního majetku

stav v tis Kč

bankovní účet u ČS, a.s.

9

bankovní účet u ČSOB, a.s.

413

pokladna

12

celkem

7.

434

Krátkodobé pohledávky

Evidujeme jako dohadné položky aktivní tyto předpokládané příjmy dotací v následujících účetních obdobích:

poskytovatel

číslo dotace/smlouvy

dotace
v tis.
Kč

účel

poznámka

MMR ČR

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002073

Smlouva podepsána v roce
Řídící a administrativní 2017, dohadně zaúčtovány
523
způsobilé výdaje pro tento
schopnosti MAS
projekt

KÚ LK

OLP/4688/2016

120

MŠMT

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000139

CELKEM

Podpora činnosti MAS
"Přiďte pobejt!" z.s.

1031 MAP Jilemnicko

Projekt realizován v 2. pol roku
2016, v běžném období
dohadně 120tis. Kč.
Projekt realizován letech 20162018, v běžném období
dohadně 1030tis Kč.

1 674

Evidujeme dále jako doh. položky aktivní předpokládané příjmy za členské příspěvky běžného období 5,5tis. Kč.
Evidujeme přeplatek na dani z příjmů ze závislé činnosti 4tis Kč.
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8.

Jiná aktiva

Jedná se o náklady příštích období, ve výši 22 tis Kč. Jedná se o pojištění majetku na období 1-9/2017, o náklady na
obnovu doménového jména a webhostingový prostor na období 1-9/2017, náklady na antivirový program na období
2017-2019, náklady na upgrade 2017 účetního programu a náklady na nájemné za období 1/2017.
9.

Krátkodobé závazky

Krátkodobé závazky jsou z obchodních vztahů ve výši 4 tis. Kč, dále evidujeme závazek vůči zaměstnancům za
mzdu za 12/16 ve výši 11tis Kč.
Závazky po splatnosti nejsou evidovány. Nemáme žádné závazky neevidované v účetnictví.
Nejsou evidovány žádné závazky po splatnosti z titulu plateb na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a daně ze
závislé činnosti.
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

doba splatnosti

stav v tis. Kč k 31.12.2016

Záloha na dotaci od KÚ LK

20.2.2017

108

Záloha na dotaci od MŠMT (MAP)

31.1.2017

965

doba splatnosti

stav v tis. Kč k 31.12.2016

30.6.2023

230

10. Dlouhodobé závazky
Ostatní dlouhodobé finanční výpomoci
Půjčka Liberecký kraj - bezúročná
11. Přehled výnosů

výnosy

hlavní činnost
pouze v ČR

dotace

hospodářská
činnost pouze v
ČR

celkem pouze v ČR

1398

1398

členské příspěvky

253

253

zúčtování fondů

68

68

přijaté příspěvky a dary

tržby z prodeje služeb
celkem

1719

11

11

11

1730

V roce 2016 byly přijaty členské příspěvky a příspěvky jako spolufinancování projektu Řídící a administrativní
schopnosti MAS ve výši 253tis Kč.
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12. Přehled nákladů
Náklady účetní jednotky tvoří náklady v souvislosti s projekty spolupráce a provozní náklady účetní jednotky.

náklady

hlavní činnost
pouze v ČR

spotřeba materiálu

hospodářská
činnost pouze v
ČR

252

celkem pouze v ČR
252

opravy a udržování

0

cestovné

41

41

ostatní služby

150

150

mzdové náklady

997

zákonné sociální pojištění

267

267

ostatní náklady

3

3

odpisy majetku

66

66

poskytnuté čl. příspěvky

10

10

celkem

6

1786

6

1003

1792

13. Hospodářský výsledek
Výsledek hospodaření s kladným hospodářským výsledkem v tomto členění:
druh činnosti

výsledek hospodaření

hlavní činnost

-68

hospodářská činnost

5

celkem

-63

14. Daň z příjmů právnických osob – za období roku 2016 nevznikla daňová povinnost.
15. Závěrečné informace









V roce 2016 nenastala žádná skutečnost, která by účetní jednotku omezovala nebo jí zabraňovala pokračovat
v činnosti i v dohledné budoucnosti.
Účetní jednotka nemá podíl na základním jmění v jiné účetní jednotce.
Účetnictví je vedeno interně v účetním programu POHODA.
Nebyly přijaté žádné prostředky na provoz ani na dlouhodobý majetek ze zahraničí.
Nebyly vynakládány žádné prostředky na vývoj a výzkum.
Ke konci rozvahového dne neexistovaly žádné nejisté podmínky či situace, jejichž důsledky by mohly
významným způsobem měnit pohled na finanční situaci účetní jednotky.
Jednotka nepracuje v režimu významné ochrany životního prostředí.
Nenastaly žádné změny po datu účetní závěrky, které by měly vliv na vykázaný majetek a závazky v této
účetní závěrce.
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
Rozvaha
Účet

Název rozvahového účtu

022
082
211
221
311
331
342
381
388

Samostatné movité věci asoubory movitých věcí
Oprávky k sam.mov.věcím
Pokladna
Bankovní účty
Odběratelé
Zaměstnanci
Záloha na daň z příjmů
Náklady příštích období
Dohadné účty aktivní

321
331
336
379
901
911
911
932
959

Dodavatelé
Zaměstnanci
Závazky se soc.zb. a zdr.poj.
Jiné závazky
Vlastní jmění
Rezervní fond z darů
Rezervní fond tvořený z HV
Nerozdělený zisk
Ostatní dlouhodobé závazky
Hospodářský výsl. za běžné účetní období

Stav k 31.12.2015 v Kč
Stav k 31.12.2016 v Kč
AKTIVA
328 427,07
328 427,07
-109 524,10
-175 209,51
2 916,00
12 066,00
725 971,98
422 480,60
0,00
0,00
0,00
-11 595,00
3 175,00
3 681,00
9 490,00
21 638,70
397 500,00
1 678 974,53
PASIVA
22 264,00
3 074,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 072 738,00
218 902,97
153 217,56
2 260,00
0,00
0,00
884 478,98
883 297,07
0,00
230 050,00
230 050,00
1 181,91

-63 095,15

Výkaz zisku a ztrát
Účet Název výsledovkového účtu
Stav v Kč Účet
Název výsledovk. účtu
501 Spotřeba materiálu
252 293,97 602 Tržby z prodeje služeb
511 Opravy a udržování
0,00 644 Výnosové úroky
512 Cestovné
41 353,00 648 Zúčtování fondu rezerv z darů
518 Ostatní služby
149 687,40 648 Zúčtování fondu reprodukce
521 Mzdové náklady
1 003 180,00 684 Přijaté členské příspěvky
524 Zákonné sociální pojištění
267 272,00 691 Provozní dotace
549 Ostatní náklady
3 230,04
551 Odpisy majetku
65 685,41
582 Poskytnuté čl. příspěvky
10 000,00
Náklady celkem:
1 792 701,82 Výnosy celkem:
Výsledek hospodaření běžného účetního období:

Stav v Kč
11 000,00
496,73
2 260,00
65 685,41
252 690,00
1 397 474,53

1 729 606,67
-63095,15

Vydala MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. v roce 2017

