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ESOP úcetní a danová kancelár, s.r.o.

51601 Rychnov nad Knežnou, Komenského 38
tel.: 494 533 134 email: info@esop-rk.cz

O
ICO : 27549909, DIC : CZ27549909, oprávnení KA CR c.491

Spisová znacka C 25584 vedená u rejstríkového soudu v Hradci Králové

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 31.12.2013, výkaz
zisku a ztráty za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 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 odpovedný 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 Mezinárodními auditorskými
standardy a souvisejícími aplikacními doložkami Komory auditoru Ceské republiky.
V souladu s temito predpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat 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 rizik, že úcetní záverka obsahuje
významné (materiální) nesprávnosti zpusobené podvodem nebo chybou. Pri vyhodnocování
techto rizik auditor prihlédne k vnitrním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a verné
zobrazení úcetní záverky. Cílem posouzení vnitrních kontrol je navrhnout vhodné 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 31.12.2013 a nákladu a výnosu a výsledku
jejího hospodarení za rok koncící k 31.12.2013 v souladu s ceskými úcetními predpisy.

Auditorská spolecnost:
Sídlo:

ESOP úcetní a danová kancelár, S.f.O.
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, kterýjménem spolecnosti vypracoval zprávu: ing. Daniela Burianová
Císlo auditorského oprávnení auditora: 1991

Zpráva vypracována dne 4.cervna 2014 v Rychnove nad Knežnou

Podpis auditora:

Prílohy: Rozvaha pro nevýdelecné organizace k 31.12.2013
Výkaz zisku a ztráty pro nevýdelecné organizace k 31.12.2013
Príloha k úcetním výkazum za období od 1.1.2013 do 31.12.2013
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ROZVAHApro nevýdelecné organizaQe
kedni: 31.12.2013
IC:27005577

Název a sfdlo úcetnf jednotky

Místníakcní skupinaPOHODA venkova
Val26

Dobruška
51801

(v celých tisících Kc)

Právni forma úcetnf jednotky

obcanské sdružení

Predmet podnikání

péce o kulturní a hospodárský rozvoj regionu

Oznac.
A.
AJI.

4.
A.IV.

7.
B.
B.II.
B.11.1.

5.
17.
18.

B.III.
B.ml.

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

2.

.
Oznac.
A.

A.I.
A. I. I.

2.
A. II.

I.
2.

3.
B.

B.III.
4.

17.
18.

B.IV.
2.

AKTIVA

Dlouhodobý majetek celkem (A.I.+A.II.+A.III.+A.VI.)

Dlouhodobý hmotný majetek celkem (souc. A.II.I. až A.I. I O.)

Samostatné movité veci a soubory movitých vecí

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem (souc. A.IY.I. až A.IY.II.)

Oprávky k samostat. movit. vecem a souborum movit. vecí

Krátkodobý majetek celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.)

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

Jiné pohledávky

Dohadné úcty aktivní

Krátkodobý financní majetek celkem (souc. B.III. I. až B.III.8.)
Pokladna
Úcty v bankách
Jiná aktiva celkem (souc. B.IV. I. až B.IV.3.)
Náklady pfíštích období
Ptíjmy pfíštfch obdob I
AKTIVA CELKEM (A. + B.)

PASIVA
Vlastní zdroje celkem (A.I.+A.II.)

Jmení celkem (souc. A.I.I. až A.U.)

Vlastní jmení

Fondy
Výsledek hospodatení celkem (souc. A.II. I. až A.U.3.)

Úcet výsledku hospodatení

Výsledek hospodatení ve schval ovacím tízení

Nerozdelený zisk, neuhrazená ztráta mínulých let

Cizí zdroje celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.)

Krátkodobé závazky celkem (souc. B.III. I. až B.III.23.)

Ostatní závazky

Jiné závazky

Krátkodobé bankovní úvery

Jiná pasiva celkem (souc. B.IV. I. až B.IV.3.)

Výnosy príštích období

PASIVA (A. + B.)

v plném rozsahu
Dle vyhlášky c. 504/2002 Sb.

Sestaveno dne: 28.5.2014

Osoba odpovedná za úcetnictvl Oméno a podpís)

Luboš Rehák ~
Osoba odpovedná za úcetni Záve;toméno a podpis)

Renata Holecková M-I
linka:

~
Místní akcnfSkupina

POHODAve~~ov~
Val 26 Dobruška,pse 518 01

, IC: 27005577 CD

tel.: 602114007

Podpisový záznam

Zacátek obd.

140
161
161
-21
-21
517
449

10
15
O

424
66
14
52
2
2
O

657

Zacátek obd.

172
372
140
232

-200
O

-65
-135
485
485

O
I

484
O
O

657

Konec obd.
107
161
161
-54
-54
377
31
22
O
9
O

22
6

16
324

2
322
484

Konecobd.
326
525
107
418

-199
I
O

-200
158
150
150

O
O
8
8

484



Dle vyhlášk)' c. 504/2002 Sb.

VÝKAZZISKU A ZTRÁTYpro nevýdelecné organizace
v plném rozsahu
Sestaveno dne: 28.5.2014

Osoba odpovedná za úcetnictví Oméno a podpis)

ke dni: 31.12.2013

IC: 27005577

(v celých tisících Kc)

Názeva sídlo úcetníjednotky
Místní akcní skupina POHODA

Val 26

Dobruška

51801

venkova

Právníforma úcetní jednotky

obcanské sdružení

Predmet podnikání

péceo kulturní a hospodárský rozvoj regionu

Oznacení
A.I.

1.
A.Il.

6.
7.
8.

A.III.

9.
10.
12.

A.V.
19.
20.
21.
24.

A.VI.
25.

A.VIl.

32.

.
Oznac.
RI.

2.
B.IV.

17.
B.V.

21.
RVI.

27.
28.

B.VIl.
29.

NÁKLADY

Spotrebované nákupy celkem (souc. A.I.I. až A.1.4.)
Spotreba materiálu
Služby celkem (souc. A.1I.5. až A.l1.8.)
Cestovné

Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Osobní náklady celkem (souc. A.1I1.9. až A.1II.13.)
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištení
Zákonné sociální náklady
Ostatní náklady celkem (souc. A.Y.17. až A.V.24.)
Odpis nedobytné pohledávky
Úroky
Dary
Jiné ostatní náklady
Odp., prod. maj. a ty. rez. celk. (souc. A.VI25 až A.Y1.30.)
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného maj.
Poskytnuté príspevky celkem (souc. A.VII.31. + A.VI1.32.)
Poskytnuté clenské príspevky
NÁKL. CELK.(A.I.+ A.lI.+ A.III. +A.lY. +A.Y. +A.VI. +A.VII.+ A.VIII.)

vÝNOSY

Tržby za vlast. výk. a za zboží celk. (souc. B.I.I. až B.1.3.)

Tržby z prodeje služeb

Ostatní výnosy celkem (souc. B.lY.12. až B.lV.18.)
Zúctování fondu

Tržby z prod. maj.a zúct. rez. celk.(souc. B.V.19. až B.V.25.)

Tržby z prodeje materiálu

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

Prijaté príspevky (dary)

Prijaté clenské príspevky

Provozní dotace celkem (B.VI1.29.)

Provozní dotace

vÝNOSY CELKEM (B.I.+B.II.+B.III.+B.IY.+B.Y.+B.VI.+B.VII.)

c. výsl. hospod.predzdanením(vÝNOSY CELK.- NÁKLADYCELK.)
D. Výsledekhospodarenípo zdanení(C. - 34.)

Luboš Rehák

Renata Holecková

tel.: 602114007 linka:

Místní akcní skupina

POHODA venkova
Val 26, Dobruška, PSC 518 01

IC: 27005577 CD
Podpisový záznam

Hlavní cin. Hosp. cin. Celk. cin.
88 O 88
88 O 88

684 O 684
32 O 32

112 O 112
540 O 540

1037 O 1037
809 O 809
224 O 224

4 O 4
59 O 59
4 O 4

24 O 24
20 O 20
II O II
32 O 32
32 O 32
35 O 35
35 O 35

1935 O 1935

Hlavní cin. Hosp. cin. Celk. cin.
288 50 338
288 50 338
32 O 32
32 O 32
4 O 4
4 O 4

52 O 52
18 O 18
34 O 34

1510 O 1510
1510 O 1510
I 886 50 1936

-49 50
-49 50



Príloha k úcetním výkazum za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

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-l/61407/05-R

Hlavnípredmetcinnosti,resp.posláníúc.jednotky: I

- pecovat o kulturní a hospodárský rozvoj regiqnu,
vytváret podmínky pro nejširší spolupráci pri rozvoji regionu,
propagovat obnovu venkova a získat jí vážnost ve spolecnosti,
úcastnit se evropské spolupráce pri obnove venkova

Hospodárská cinnost:

f - reklamní cinnost je z živnostenských oprávnení aktivne konána

Statutárníorgán: predsedaorganizace- LubošRehák

Úcasti clenu statutárních, kontrolních nebo jiných orgánu úcetní jednotky urcených statutem,
stanovami nebo jinou zrizovací listinou a jejich rodinných príslušníku v osobách, s nimiž
úcetní jednotka uzavrela za vykazované úcetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní
vztahy: nekterí tito clenové vykonávali v roce 2013 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: nejlsou

Zakladatelé obcanského sdružení: 23 fyzických osob~zástupci mezisektorového partnerství
daného regionu (9 zástupcu neziskového sektoru, 7 zástupcu podnikatelského sektoru,
7 zástupcu verejného sektoru);
za prípravný výbor Luboš Rehák (OS "BESEDA" Val), Ing. Jirí Petr (soukromý zemedelec),
Eva Smažíková (Obec Ceská Cermná)

Vklady do vlastního jmení, povaha a výše techto vkladu: nejsou, vlastní jmení je tvoreno
hospodárskýmivýsledky minulých let
Zápis vkladu do príslušného rejstríku: není
Majetková a financníúcast v jiných úcetních jednotkách: - ano, MAS POHODA venkova je
vždy zakládajícím clenem techto organizací:
Národní sít' Místních akcních skupin Ceské republiky, o.s.
zkratka NS MAS CR, IC: 28554272, více na www.nsmascr.cz.
Krajská sít' Národní síte Místních akcních skupin CR Královéhradeckého kraje, o.s.
zkratka KS NS MAS CR KHk, IC: 72046368,
Asociace regionálních znacek, o.s.
zkratka ARZ, IC: 22683411.

Vlastnictví majetkovýchcenných papíru, dluhopisu: fení



Aplikovanéúcetní metody, ocenování, odpisování

Úcetníobdobí- kalendárnírok od 1.I.do31.12.danéhoroku.

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

Zpusoba místa úschovy úcetních záznamu - v sídle sdružení

I. Zpusob ocenení

aj nakupovanýchzásob - v porizovacích cenách, zárb vlastní výrob - nejsou

bl hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku yytvoreného vlastní cinností - není
ci cenných papíru a majetkových úcastí - nejsou

dl príchovku a prírustku zvírat -nejsou

2. Zpusob stanoveníreprodukcníporizovací ceny u majetku oceneného v této cene a
porízenéhov prubehu úcetního období -není

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

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

5. Opravnépoložky - nebyly tvoreny

6. Sestaveníodpisovýchplánu pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody pri
stanoveníúcetních odpisu - odpisovaný majetek je zarazen do odpisových skupin dle zákona
c. 586/92Sb.o daníchz príjmus dobouživotnostiurcenouodpovednouosobou,úcetní
odpisyjsou mesícní. Dotace na porízení dlouhodobého majetku jsou úctovány v souladu
s vyhláškou c. 504/2002 Sb. na úcet 901 a tento fond je zúctováván do výnosu postupne ve
výši pripadajícína pomernou cást odpisu majetku p0

í.

Vízenéhoz dotace. Danové odpisy nejsou
uplatneny. Ucetní odpisyjsou vylouceny ze základu ane z príjmu v rámci vynetí celkových
nákladu ztrátovýchcinností. Drobný dlouhodobý ma etek má urceny hranice vstupní ceny dle
vyhlášky c. 504/2002Sb. a odpisuje se do provozní~h nákladu prímo. Dále je evidován v
podrozvahovéevidenci.

7. Prepocetúdajuv cizíchmenáchna ceskoumenu- dle smernic,používányaktuálníkurzy
CNB u financních prostredku, pohledávek a závazku. V roce 2013 nebyly žádné doklady
v cizí mene.

8. Zpusob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazku, které se v souladu se zákonem
ocenujíreálnouhodnotou- nenížádnýmajetekani závazkyocenovanýtímtozpusobem.

Doplnující informacek 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
nevyplývajíz úcetníchvýkazu:

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

výše všech dluhu jiných úcetních jednotek krytých plnohodnotnou zárukou této úcetní
jednotky: 0,- Kc I . ~'f NE'Yi

pv,.'i. '~/! ~ lVi 3
'b CR:t/- >-;
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celková výše financních nebo jiných závazku, které nejsou obsaženy v rozvaze: nejsou

výsledky hospodarení za:

o hlavní cinnost: -49tis.Kc

o doplnkovou cinnost: 50 tis.Kc

prumerný evidencní prepoctený pocet zamestnancu:

osobní náklady za úcetní období:

o mzdové náklady: 809 tis.Kc

3

1037tis. Kc

· z toto vedoucích pracovníku:

o zákonné sociální pojištení:

o zákonné sociální náklady:

~ 80 tis.Kc

f24 tis.Kc
4 tis.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
prostredku v bežném období, získaných z danových úlev v predcházejících
zdanovacích obdobích, v clenení za jednotlivá zdanovací období podle požadavku
zvláštníchprávních predpisu:

o základ dane z príjmu vznikl transformací úcetního hospodárského výsledku za
rok 2013 ve výši +1tis.Kc tím, že byly vylouceny výnosy ze ztrátových
hlavních cinností vcetne provozních dotací, prijatých clenských príspevku a
úroku z bežného úctu v celkové výši 16586tis.Kc. Zároven byly vylouceny
veškeré náklady na neziskovou hlavní cinnost v celkové výši 1603 tis.Kc a ze
ziskové cinnosti danove neuznate

1

né náklady na reprezentaci, clenské
príspevky a dary ve výši 105tis.Kc.

o Bylo využito snížení základu dane
I

019 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
2009-2011je plne vycerpána.

domerkysplatné dane z príjmu za minulá úcetní období: nebyly

rozpis rezerv -nej sou

rozpis dlouhodobých bankovních úveru -nejsou, byl v prubehu roku 2013 splacen
krátkodobý úver Ceské sporitelny a.s. se pocátecním zustatkem k 1.1.2013 ve výši
484 tis.Kc.



výše pohledávek urcených k obchodování ocenených reálnou hodnotou -nejsou

prijaté dotace a príspevky na provozní úcely zúctované do výnosu v r.2013

o od Mesta Dobruška na Mezinár. hudební festival

50 tis.Kc

o od Ministerstva kultury na Mezinár. hudební festival

250 tis.Kc

o z Královéhradeckého kraje 150 tis.Kc na administraci MAS

o od MZ CR poskytnuté prostrednictvím SZIF na administrativní práce
programu LEADER: v celkové výši 1060tis.Kc

z toho:

· podíl ze zdroju EU 848 tis.Kc

· podíl z národních zdroju 212 tis.Kc

preWedo 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 2013 byly prijaty dary na cinnost v celkové výši 204tis.Kc. Byly použity
dary z vytvoreného fondu z minulých let a z tohoto roku pro financování
provozu roku 2013 celkem 18tis.Kc. Dosud necerpané dary jsou sledovány
v samostatném fondu a ciní v soucasné dobe 418tis.Kc.

preWedo verejných sbírkách - úcetní jednotka neorganizovala žádné verejné sbírky

zpusob vyporádání výsledku hospodarení z predcházejících úcetních období, zejména
rozdelení zisku: ztrátový hospodárský výsledek roku 2012 byl ve výši -65tis.Kc
preveden do neuhrazených ztrát minulých let

významné události, ke kterým došlo mezi 31.12.2013 a okamžikem sestavení této
úcetní záverky -nejsou

Zpracoval: Luboš Rehák

Dne: 28.kvetna2014
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