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1. Obecné informace 

 
 1.1 Účetní období  
Společnost sestavuje účetní závěrku za kalendářní rok od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, 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 spolku: Místní akční skupina Krkonoše,z.s. 

Sídlo: Prostřední Lánov 39, 543 41 Lánov 

Identifikační číslo: 27005844 

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

Registrace: Živnostenský list vydal Městský úřad ve Vrchlabí, čj.8-007337-03/06-Z1 

 

Rozhodující předmět činnosti: podpora rozvoje území v hranicích turistického regionu 

Krkonoše, činnostmi uskutečňovanými ve prospěch obyvatel, návštěvníků, obcí, neziskových 

organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů, které 

působí v regionu.  

 

1.4 Zaměstnanci a osobní náklady  

V běžném roce v účetní jednotce průběžně pracovalo celkem 24 zaměstnanců. 

Na hlavní pracovní poměr 3 zaměstnanci, 1 zaměstnanec na DPČ a 20 zaměstnanců na DPP. 

Vedoucím pracovníkem  MAS Krkonoše je pan Zdeněk  Hefka, Mgr. Petra Hartmanová jako 

manažerka IROP a  paní Mgr. Kateřina Fejglová jako manažerka PRV. Účetnictví vede 

externě na DPČ  paní Jana Šírová. Na DPP byli zaměstnáni Ing. Jiří Matouš jako koordinátor 

operačního programu IROP, Ing. Petra Štěpánková jako organizačně provozní pracovník, 

Jaroslav Zink jako koordinátor operačního programu OPZ. Zbývající zaměstnanci na DPP 

působili ve výběrové komisi pro SCLLD a hodnocení projektů, někteří se zúčastnili  jarmarků 

a workshopů pro projekt Krakonošova stopa . 

 

Mzdové náklady: 2154 

 z toho: pracovní smlouvy            1398 

dohoda o pracovní činnosti              84 

 dohody o provedení práce             170 

 náklady na sociální zabezpečení   502 

 osobní náklady celkem              2154 

 

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

statutárních orgánů.  
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2. Aplikované obecné účetní zásady a použité účetní metody 

 

 1.5 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. 

 

 

 a) Pohledávky 
 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. 

 

 b) 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.  

 

c) 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. 

 

 3. Doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty 

3.1 Hlavní finanční zdroje  

 

Poskytovatel : Ministerstvo pro místní rozvoj 

Registrační číslo projektu/smlouvy : CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0007605 

Dotace: 2769 /377 rok 2018/ 

Účel:Zlepšení řídících í a administrativních schopností MAS Krkonoše. 

 

Královehradecký kraj -  Podpora činnosti MAS Krkonoše z. s.  

Dotace: 150 

Liberecký kraj – projekt Krakonošova stopa 

Dotace: 53 

Královehradecký kraj  

Dotace : 30 

Dotace celkem 3002 

 

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 
 V účetnictví neevidujeme k 31.12.2019 dlouhodobý nehmotný majetek.  

 

5.2 Majetek pořízený formou leasingu  
Jednotka nemá žádný majetek pořizovaný formou leasingu.  

6. Finanční majetek  
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Typ finančního majetku 

 Stav k 31. 12. 2019 bankovní účet u ČS, a.s.   52 

 pokladna                                                              1 

celkem                                                                53 

  

Poskytnutý úvěr jek  31.12.2019 splacen. 

  

 

9. Krátkodobé závazky 

 Krátkodobé závazky jsou z obchodních vztahů ve výši 7tis. Kč. Jedná se o faktury  uhrazené  

v roce 2020. 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.  

 

 

10. Přehled výnosů 

 

Dotace                               3002 

přijaté příspěvky a dary        66 

členské příspěvky                 17 

tržby z prodeje služeb            4 

přijaté příspěvky KOP          40 

celkem                              3129 

  

 

12. Přehled nákladů  

spotřebované nákupy             235 

cestovné                                   43 

ostatní služby                         290 

mzdové náklady                   1652 

zákonné sociální pojištění      502 

 ostatní náklady                        34 

celkem                                  2756  

 

 * údaje jsou v přehledu zachyceny v tisících Kč. 

  

 

 

13. Hospodářský výsledek  
Výsledek hospodaření s kladným hospodářským výsledkem 373 

 

 

14. Daň z příjmů právnických osob  
Za období roku 2019 nevznikla daňová povinnost. 
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 15. Závěrečné informace  

 V roce 2019 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 externě 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


