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Zpráva nezávislého auditora
o overení úcetní záverky Místní akcní skupina POHODA venkova, obcanské sdružení

se sídlem Val 26, 518 01 Dobruška
ICO 27005577

Príjemci zprávy:

clenové Místní akcní skupiny POHODA venkova

Zpráva o úcetní záverce

Provedli jsme audit priložené úcetní záverky Místní akcní skupiny POHODA venkova,
obcanské sdružení, se sídlem ve Valu 26, ICO 27005577, tj. rozvahu k 31.12.2011, výkaz
zisku a ztráty za období od 1.1.2011 do 31.12.2011 a prílohu této úcetní záverky, vcetne
popisu použitých významných úcetních metod. Údaje o sdružení jsou uvedeny v príloze této
úcetní záverky.

Odpovednost statutárního orgánu úcetní jednotky za úcetní záverku
Statutární orgán sdružení Místní akcní skupiny POHODA je ocipovedný za sestavení

úcetní záverky, která podává verný a poctivý obraz v souladu s ceskými Úcetními predpisy a
za takový vnitrní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení úcetní záverky
tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti zpusobené podvodem nebo
chybou.

Odpovednost auditora
Naší úlohou je vyjádrit na základe provedeného auditu výrok k této úcetní záverce.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárociními auditorskými
standardy a souvisejícími aplikacními doložkami Komory audil(" I Ceské republiky.
V souladu s temito predpisy jsme povinni dodržovat etické normy a nanlánovat a provést
audit tak, abychom získali primerenou jistotu, že úcetní záverka neobsahuje významné
(materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupu, jejichž cílem je získat dukazní
informace o cástkách a skutecnostech uvedených v úcetní záverce. Výber auditorských
postupu závisí na úsudku auditora, vcetne posouzení ri7ik, že Úcetní záverka obsahuje
významné (materiální) nesprávnosti zpusobené podvodem nebo chybou. Pri vyhodnocování
techto rizik auditor prihlédne k vnitrním kontrolám, které jsa\! relevanf": nn) sestavení a verné
zobrazení úcetní záverky. Cílem posouzení vnitrních kontrol je navrh "'\ ,hodné auditorské



postupy, nikoli vyjádrit se k úcinnosti vnitrních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení
vhodnosti použitých úcetních metod, primerenosti úcetních odhadu provedených vedením i
posouzení celkové prezentace úcetní záverky.

Domníváme se, že získané dukazní informace tvorí dostatecný a vhodný základ pro
vyjádrení našeho výroku.

Výrok auditora
Podle našeho názoru úcetní záverka podává verný a poctivý obraz aktiv, pasiva financní

situace Místní akcní skupiny POHODA venkova k 31.12.2011 a nákladu a výnosu a výsledku
jejího hospodarení za rok koncící k 31.12. 2011 v souladu s ceskými úcetními predpisy.

Auditorská spolecnost: ESOP úcetní a danová kancelár, s.r.o.
Sídlo: Komenského 38, 516 01 Rychnov nad Knežnou
Spolecnost je zapsaná v obchodním rejstríku u Krajského soudu v Hradci Králové,

oddíl C, vložka 25584
Císlo auditorského oprávnení auditorské spolecnosti: 491
Auditor, který jménem spolecnosti vypracoval zprávu: ing. Daniela Burianová
Císlo auditorského oprávnení auditora: 1991

Zpráva vypracována dne 21.brezna 2012 v Rychnove nad Knežnou

Podpis auditora:

Prílohy: ROZVah,pi~e ~ec 'organizace k31.12.2011
Výkaz zisku a ztráty o nevýdelecné organizace k 31.12.2011
Príloha k úcetním v kazum za období od 1.1.2010 do 31.12.2011



ROZVAHA pro nevýdelecné organizace
ke dni: 31.12.20 II
IC: 27005577
Názevasídloúcetníjednotky
MístníakcnískupinaPOHODA venkova
Val 26

Dobruška

51801

(v celých tisících Kc)

Právní forma úcetní jednotky
obcanské sdružení

Predmetpodnikání

péce o kulturní a hospodárský rozvoj regionu

Oznac.
B.
B.I.
B. I. I.
B. n.
B.II.I.

5.
13.
17.
18.

B.III.
B.III.I.

3.
B. IV.
B.IV.I.

Oznac.
A.
A. I.

2.
A.II.

I.
3.

B.
B.III.
B.III.1.

13.
18.

AKTIV A

Krátkodobý majetek celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.)
Zásoby celkem (souc. B.I.I. až B.1.9.)
Materiál na sklade

Pohledávky celkem (souc. B.II.I. až B.II.19.)
Odberatelé

Ostatní pohledávky

Nároky na dotace a ost. zúc. s rozp. org. úz. samo celku
Jiné pohledávky

Dohadné úcty aktivní

Krátkodobý financní majetek celkem (souc. B.lII.I. až B.III.8.)
Pokladna

Úcty v bankách

Jiná aktiva celkem (souc. B.lV.I. až B.lV.3.)
Náklady príštích období

AKTIVA CELKEM (A. + B.)

PASIVA

Vlastní zdroje celkem (A.I.+A.II.)

Jmení celkem (souc. A.1.1. až A.U.)
Fondy

Výsledek hospodarení celkem (souc. A.lI.I. až A.II.3.)
Úcet výsledku hospodarení

Nerozdelený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
Cizí zdroje celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.)

Krátkodobé závazky celkem (souc. B.III.l. až B.III.23.)
Dodavatelé

Záv. ze vztahu k rozpoctu org. územních samospr. celku
Krátkodobé bankovní úvery
PASIVA (A. + B.)

V plném rozsahu

Dle vyhlášky C. 504/2002 Sb.

Sestaveno dne: 13.3.2012

Osoba odpovedná za úcetnictví (jméno a podpis)

Luboš Rehák ~
Osoba odpovedná za úcetní z~ku (jméno a podpis)

Renata Holecková M /
tel.: 602114007 ' Ii;~

Místní akcní skupina
POHODA venkova
Val26, Dobruš!<a,PSC518 01

IC: 27005577 <D
Podpisový záznam

Zacátek obd.
753
36
36

391
21

1
368

I
O

323
6

317
3
3

753

Zacátek obd.
95

176
176
-81
-46
-35
658
658

1
25

632
753

Konec obd.
695

O
O

452
23
10
O
O

4]9
24]
30

21 ]
2
2

695

Konec obd.
81

2]6
216

-135
-54
-8]
6]4
614

O
O

614
695



Dle \'yhlášky C. 5042002 Sb.

VÝKAZZISKUA ZTRÁTYpro nevýdelecné organizace
v plném rozsahu
Sestaveno dne: 13.3.2012

Osoba odpovedná za úcetnictví (jméno a podpis)

ke dni: 31.12.2011

IC: 27005577
(v celých tisících Kc)

Název a sídlo úcetní jednotky
Místní akcní skupina POHODA
Val 26

Dobmška

51801

venkova

Právní forma úcetní jednotky
obcanské sdružení

Predmet podnikání

péce o kulturní a hospodárský rozvoj regionu

Oznacení

A.I.

1.
A.II.

6.

7.
8.

A.III.

9.
10.

12.

A. V.

20.

24.

A.VII.

32

Oznac.
B.I.

2.

B.IV.

IR.
B.VI.

27.

28.

R.VII.

29.

NÁKLADY

Spotrebované nákupy celkem (souc. A.I.I. až A.1.4.)
Spotreba materiálu

Služby celkem (souc. A.I1.5. až A.11.8.)
Cestovné

Náklady na reprezentacI

Ostatní služby

Osobní náklady celkem (souc. A.UI.9. až A.UI.I3.)
Mzdové náklady

ZákOlmé sociální pojištení

Zákonné sociální náklady

Ostatní náklady eelkem (souc. A.V.17. až A.V.24.)
Úroky

Jiné ostatní náklady

Poskytnuté príspevky celkem (souc. A.VII.31. + A.VII.32.)
Poskytnuté clenské príspevky

NÁKL. CELK.(A.I. +A. II.+A.IIJ. +A.IV.+ A. V.+A. VI. +A. VII. +A. VIlI.)

VÝNOSY

Tržby za vlast. výk. a za zboží celk. (souc. B.I.I. až B.I.3.)
Tržby z prodeje služeb

Ostatní v}1IOSYcelkem (souc. R.IV.12. až R.IV.IR.)
Jiné ostatní výnosy

Príjaté príspevky celkem (souc. B.VI.26. až B.VI.28.)
Prijaté príspevky (dary)

Prijaté clenské príspevky

Provozní dotace celkem (B.VII.29.)
Provozní dotace

V~'NOSY CELKEM (B.I.+B.II.+B.UI.+B.IV.+B.V.+B.VI.+B.VII.)

C. výsl. hospod. pred zdanenÍm (VÝNOSY CELK. - NÁKLADY CELK.)
D. Výsledek hospodarení po zdanení (c. - 34.)

Luboš Rehák

Podpisový záznam

Místní akcní skupina
POHODA venkova
Val26, 00bruška, PSC 518 01

lC: 27005577 <D

Hlavní cin. Hosp. cin. Celk. Clll.
82 O 82
82 O 82

513 O 513

38 O 38

39 O 39
436 O 4,1)

996 O 996
71)7 O 767
225 O 225

4 O 4
40 O 40
30 () ,O

10 () 10

15 O 15
15 O J5

1646 O 1646

Hlavní cin. Hosp. cin. Celk. Clll.
242 O 242
242 O 242

2 O 2
2 () 2

9R O 9R

66 () (1)

32 O 32
1250 O I 250

1250 () I 250
I 592 O 1 592

-54 O -54

-54 O -54



Príloha k úcetním výkazum za období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Úcetní jednotka: Místní akcní skupina POHODA venkova

Sídlo: Val 26, Dobruška, 51801
ICO: 27005577

Vznik právní subjektivity a místo registrace: obcanské sdružení registrováno dle stanov dne
22.7.2005 u MV CR pod cj. VSC/l-1I61407/05-R

Hlavní predmet cinnosti, resp.poslání úc.jednotky:
pecovat o kulturní a hospodárský rozvoj regionu,
vytváret podmínky pro nejširší spolupráci pri rozvoji regionu,
propagovat obnovu venkova a získat jí vážnost ve spolecnosti,
úcastnit se evropské spolupráce pri obnove venkova

Statutární orgán: predseda organizace - Luboš Rehák

Úcasti clenu statutárních, kontrolních nebo jiných orgánu úcetní jednotky urcených statutem,
stanovami nebo jinou zrizovací listinou a jejich rodinných príslušníku vosobách, s nimiž
úcetní jednotka uzavrela za vykazované úcetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní
vztahy: nekterí tito clenové vykonávali v roce 2011 práci pro obcanské sdružení formou
dohody o provedení práce

Výše záloh a úveru, poskytnutých clenum statutárních, kontrolních nebo jiných orgánu úcetní
jednotky, s uvedením úrokové sazby, hlavních podmínek a prípadne proplacených cástkách,
jakož i o závazcích prijatých na jejich úcetní jakožto urcitý druh záruky s uvedením celkové
výše pro každou kategorii clenu: nejsou

Organizacní složky s vlastní právní subjektivitou: nejsou
Zakladatel: za prípravnývýbor LubošRehák- predseda sdružení

Vklady do vlastního jmení, povaha a výše techto vkladu: nejsou, vlastní jmení je tvoreno
hospodárskými výsledky minulých let
Zápis vkladu do príslušného rejstríku: není
Majetková a financní úcast v jiných úcetních jednotkách: není
Vlastnictví majetkových cenných papíru, dluhopisu: není

Aplikované úcetní metody, ocenování, odpisování

Úcetní období - kalendární rok od 1.I.do 31.12. daného roku.

Zpusob zpracování úcetních záznamu - je zpracování výpocetní technikou, je používán
software Pohoda od firmy STORMWARE

Zpusoba místaúschovyúcetníchzáznamu- v sídle sdružení

1. Zpusob ocenení

a/ nakupovaných zásob -v porizovacích cenách, zásob vlastní výrob - nejsou

bl hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvoreného vlastní cinností

ci cenných papíru a majetkových úcastí - nejsou



dl príchovku a prírustku zvírat -nejsou

2. Zpusob stanovení reprodukcní porizovací ceny u majetku oceneného v této cene a
porízeného v prubehu úcetního období -není

3. Druhy vedlejších porizovacích nákladu, které se obvykle zahrnují do porizovacích cen
nakupovaných zásob - dopravné, balné, clo... v souladu se zákonem o úcetnictví

4. Zmeny ve zpusobu ocenování, postupu ocenování, postupu úctování, usporádání položek
úcetní záverky -nejsou, úcetní záverka je zpracována v souladu s vyhláškou c. 504/2002 Sb.

5. Opravné položky - nebyly tvoreny

6. Sestavení odpisových plánu pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody pri
stanoveníúcetníchodpisu- vzhledemk neexistencidlouhodobéhomajetkuu tohoto sdružení
nebyly odpisové plány sestaveny

7. Prepocet údaju v cizích menách na ceskou menu - dle smernic, používány aktuální kurzy
CNB u financních prostredku, pohledávek a závazku. V roce 2011 nebyly žádné doklady
v cizí mene.

8. Zpusob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazku, které se v souladu se zákonem
ocenují reálnou hodnotou - není žádný majetek ani závazky ocenovaný tímto zpusobem.

Doplnující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Další údaje k položkám z výkazu, které mohou být významné pro analýzu a hodnocení
financní a majetkové situace a výsledku hospodarení úcetní jednotky a tyto informace prímo
nevyplývají z úcetních výkazu:

dlužné cástky, které vznikly v daném úcetním období a u kterých zbytková doba
splatnosti k rozvahovému dni presahuje pet let: nejsou

výše všech dluhu jiných úcetních jednotek krytých plnohodnotnou zárukou této úcetní
jednotky: 0,- Kc

celková výše financních nebo jiných závazku, které nejsou obsaženy v rozvaze: nejsou

výsledky hospodarení za:

o hlavní cinnost: -54tis.Kc

o doplnkovou cinnost: Otis.Kc

prumerný evidencní prepoctený pocet zamestnancu:

osobní náklady za úcetní období:

3

996tis. Kc

z toho vedoucích pracovníku 1

Osobní náklady vedoucího pracovníka 241tis.Kc

rozsah, ve kterém byl výpocet zisku nebo ztráty ovlivnen zpusoby ocenování
v prubehu úcetního období nebo bezprostredne predcházejícího úcetního období s tím,
že pokud takové ocenení má závažný vliv na budoucí danovou povinnost, je nutno o
tom uvést podrobnosti: nebyly zmeny v zpusobu ocenování

zpusob zjištení základu dane z príjmu, použitých danových úlevách a zpusobech užití
. 'i~EN' ostredku v bežném období, získaných z danových úlev v predcházejících

~~~ IZ wovacích obdobích, v clenení za jednotlivá zdanovací období podle požadavku

o I\ItVíá: íchprávníchpredpisu:
~ CRIr ~

~ '!.., ...',.....

'>j:, dan.."::!-.....



o základ dane z príjmu vznikl transformací úcetního hospodárského výsledku za
rok 2011 ve výši -54tis.Kc tím, že byly vylouceny výnosy ze ztrátových
hlavních cinností vcetne provozních dotací, prijatých clenských príspevku a
úroku z bežného úctu v celkové výši 1527tis.Kc. Zároven byly vylouceny
veškeré náklady na hlavní cinnost v celkové výši 1579 tis.Kc.

o Bylo využito snížení základu dane o 8 tis.Kc dle §20 odst. 7 zákona c.
586/1992 Sb., o daních z príjmu a tudíž danová povinnost z titulu dane
z príjmu právnických osob nevznikla.

o Danová úspora z titulu odectu dle §20 odst.7 zákona o daních z príjmu za roky
2008-2010 je plne vycerpána.

domerky splatné dane z príjmu za minulá úcetní období: nebyly
. .

rozpISrezerv - neJsou

rozpis dlouhodobých bankovních úveru - jeden úver otevrený u Ceské sporitelny a.s.
se zustatkem k 31.12.2011 ve výši 614 tis.Kc.

výše splatných závazku pojistného na sociální zabezpecení a príspevku na státní
politikuzamestnanosti- nejsou,všechnyjsou rádnea vcasplaceny

výše splatných závazku verejného zdravotního pojištení - nejsou, všechny jsou rádne a
vcas placeny

výše evidovaných danových nedoplatku u financních orgánu -nejsou

výše pohledávek urcených k obchodování ocenených reálnou hodnotou - nejsou

prijaté dotace a príspevky na provozní úcely zúctované do výnosu v r.2011

o od Mesta Dobruška na Mezinár. hudební festival

20tis.Kc

o z Královéhradeckého kraje

o z nadace Život umelce

o z Královéhradeckého kraje

o od obce Val na provoz

20tis.Kc

15tis.Kc

67tis.Kc na administraci MAS

18tis.Kc

o od MZ CR poskytnuté prostrednictvím SZIF na administrativní práce
programu LEADER: v celkové výši 1110tis.Kc

· podíl ze zdroju EU 888tis.Kc

· podíl z národních zdroju 222tis.Kc

prijaté dotace na porízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku s uvedením
výše ajejich zdroju: tyto dotace nebyly v roce 2011 prijaty

prehled o prijatých a poskytnutých darech, dárcích a príjemcích techto daru, jedná-li
se o významné položka nebo pokud to vyžaduje zvláštní právní predpis:

o v roce 2011 byly prijaty dary na cinnost v celkové výši 107tis.Kc, z toho pro
financování provozu roku 2011 celkem 67tis.Kc a pro následující období od
roku 2011 zúctované do fondu v rámci vlastních zdroju 40tis.Kc "'JN~~,.

~,.. L ~;'YI

prehled o verejných sbírkách - úcetní jednotka neorganizovala žádné ve v jrii
It4
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zpusob vyporádání výsledku hospodarení z predcházejících úcetních období, zejména
rozdelení zisku: ztrátový hospodárský výsledek roku 2010 byl ve výši 46tis.Kc
preveden do neuhrazených ztrát minulých let

významné události, ke kterým došlo mezi 31.12.2011 a okamžikem sestavení této
úcetní záverky - nejsou

Zpracoval: Luboš Rehák

Dne: 13. brezna 2012

Místní akcn'íS"kupina
POHODA venkova
Val 26, Dobruska, PSC 518 01

IC:27005577 Q)


