
Příloha k účetním výkazům za období od 1.1.2009 do 31.12.2009

Účetní jednotka: Místní akční skupina POHODA venkova, občanské sdružení
Sídlo: Val 26, Dobruška, 51801
[ČO: 27005577
Vznik právní subjektivity a místo registrace: registrace stanov dne 22.7.2005 u MV ČR pod
čj. VSC/I-l/61407/05-R

Hlavní předmět činnosti, rcsp.poslání úč.jednotky:
pečovat o kulturní a hospodářský rozvoj regionu,
vytvářet podmínky pro nejširší spolupráci při rozvoji regionu,
propagovat obnovu venkova a získat jí vážnost ve společnosti,
účastnit se evropské spolupráce při obnovč venkova

Statutární orgán: předseda organizace - Luboš Řehák

Účasti členů statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky určených statutem,
stanovami nebo jinou zřizovací listinou a jejich rodinných příslušníků v o obách, s nimiž
účetní jednotka izavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní
vztahy: někteří tito členové vykonávali v roce 2009 práci pro občanské sdružení formou
dohody o proved ni práce

Výše záloh a ú ěrů poskytnutých členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů účetní
jednotky, s uvedením úrokové sazby, hlavnich podmínek a případně proplacených částkách,
jakož i o záv zcích přijatých na jejich účetní jakožto určitý druh záruky s uvedením celkové
výše pro každou kategorii členů: nejsou

Organizační ložky s vlastni právni subjektivitou: nejsou
Zakladatel: za přípravný výbor Luboš Řehák - předseda sdružcni

Vklady do vlastního jměni, povaha a výše těchto vkladů: nejsou, vlastní jmění je tvořeno
hospodářskými výsledky minulých let
Zápis vkladů do příslušného rejstříku: neni
Majetková a finanční účast v jiných účetních jednotkách: neni
Vlastnictví majetkových cenných papírů, dluhopisů: není

Aplikované účetní metody, oceňování, odpisování

Účetní období - kalendářni rok od lLdo 31.12. daného roku.

Způsob zpracováni účetních záznamů - je zpracování výpočetní technikou, je používán
software Pohoda od firmy STORMW ARE

Způsob a místa úschovy účetních záznamů - v sídle sdružení

1. Způsob ocenění

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

bl hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností - není

ci cenných papírů a majetkových účastí - nejsou

dl příchovků a přírů tků zvířat - nejsou



2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a
pořízeného v průběhu účetního období - není

3. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen
nakupovaných zásob - dopravné, balné, clo ... v souladu se zákonem o účetnictví

4. Změny ve způsobu oceňování, postupů oceňo ání, postupů účtování, uspořádání položek
účetní závěrky - nejsou, účetní závěrka je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb.

5. Opravné položky - nebyly tvořeny

6. Sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody při
stanovení účetních odpisů - vzhledem k neexistenci dlouhodobého majetku u tohoto sdružení
nebyly odpisové plány sestaveny

7. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu - dle směrnic, používány aktuální kurzy
ČNB u finančních prostředků, pohledávek a závazků. V roce 2009 nebyly žádné doklady
v cizí měně.

8. Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků, které se v souladu se zákonem
oceňují reálnou hodnotou - není žádný majetek ani závazky oceňovaný tímto způsobem.

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Další údaje k položkám z výkazů, které mohou být významné pro analýzu a hodnocení
finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření účetní jednotky a tyto informace přímo
nevyplývají z účetních výkazů:

dlužné částky, které vznikly v daném účetním období a u kterých zbytková doba
splatnosti k rozvahovému dni přesahuje pět let: nejsou

výše všech dluhů jiných účetních jednotek krytých plnohodnotnou zárukou této účetní
jednotky: 0,- Kč

celková výše finančních nebo jiných závazků, které nejsou obsaženy v rozvaze: nejsou

výsledky hospodaření za:

o hlavní činnost: -47tis.Kč

o doplňkovou činnost: O tis.Kč

průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců: 3

osobní náklady za účetní období: 1053tis. Kč

rozsah, ve kterém byl výpočet zisku nebo ztráty ovlivněn způsoby oceňovaru
v průběhu účetního období nebo bezprostředně předcházejícího účetního období s tím,
že pokud takové ocenění má závažný vliv na budoucí daňovou povinnost, je nutno o
tom uvést podrobnosti: nebyly změny v způsobu oceňování

způsob zjištění základu daně z příjmů, použitých daňových úlevách a způsobech užití
prostředků v běžném období získaných z daňových úlev v předcházejících
zdaňovacích obdobích, v členění za jednotlivá zdaňovací období podle požadavku
zvláštních právních předpisů:

o základ daně z příjmů vznikl transformací účetního hospodářského výsledku za
rok 2009 ve výši -47tis.Kč tím, že byly vyloučeny výnosy z provozních dotací
ze státního rozpočtu, přijatých členských příspěvků a úroků z bčžného účtu
v celkové výši 1.412 tis.Kč. Zároveň byly vyloučeny veškeré náklady na
hlavní činnost v celkové výši 1.467 tis.Kč.



o Bylo využito snížení základu daně o 8tis.Kč dle §20 odst.7 zákona Č. 58611 992
šb.. o daních z přfjmů a tudíž daňová povinnost z titulu daně z příjmů
právnických osob ne znikla,

o Daňová úspora z titulu odečtu dle 20 odst.7 zákona o daních z příjmů za roky
2006-2008 byla v tomto zdaňovacím období plnč yčerpána.

doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období: nebyly

rozpis rezerv - nejsou

rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů - jeden úvěr otevřený u České spořitelny a.s.
se zůstatkem k 31.12.2009 ve výši 800 tis.Kč.

výše splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti - nejsou, všechny jsou řádně a včas placeny

výše splatných závazků veřejného zdravotního pojištění - nejsou, všechny jsou řádně a
včas placeny

výše vidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných finančních orgánů -
nejsou

výše pohledávek určených k obchodování ceněných reálnou hodnotou - nejsou

přijaté dotace na provozní účely zúčtov ané do výnosů v 1'.2009:

o z Královéhradeckého kraje na udělování značky "ORLICKÉ HORY originální
produkt' - v 1'.2009 čerpáno 99261,- Kč, dotace se celkově vyúčtovává až
k 30.6.2010, celková přiznaná dotace činí 1.143.886Kč

o z Královéhradeckého kraje 150.000,- Kč na administraci MAS

o od MZ ČR poskytnuté prostřednictvím SZIF na administrativní práce
programu LEADER:

• podíl ze zdroj li EU 915tis.Kč

• podíl z národních zdrojů 229tis.Kč

neuznaná část nároku na dotaci z roku 2008-11 tis.Kč•
přijaté dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku s uvedením
výše a jej ich zdrojů: tyto dotace nebyly v roce 2009 přijaty

přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích tčchto darů, jedná-Ii
se o významné položka nebo pokud to vyžaduje zvlá štní právní předpis:

o v roce 2009 nebyly poskytnuty či přijaty dary

přehled o veřejných sbírkách - účetní jednotka neorganizovala žádné veřejné sbírky

způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období, zejména
rozdělení zisku: ziskový hospodářský vý led k roku 2009 se stal oučástí vlastního
jmění

významné události, ke kterým došlo mezi 31.12.2009 a okamžikem sestavení této
účetní závěrky - nejsou

Zpracoval: Luboš Řehák

Dne: 10. června 2010
Místní akční skupina

p 'HC~ venkova
Val 26/ Dobruška, PSČ 51801

rč: 27005577 CD



" Rozdělení "~'nosů a nákladů pro daňové přiznání
za rok 2009MAS POHODA venkova

Hlavní činnost vstupuje
Výnosy charakter soúv,;:..~"kladvIHV _ do daň.zákl.

úroky z běž. účtu 521,80 není předmětem 0,00 ...1,:,[.0.
provozní dotace 1 382240,23 není předmětem 1 393147,00 -10906,77
vlastní příjmy za "domácí výrobky"-projekt 33500,00 je předmětem 33500,00 0,00 0,00
příjmy z čl.příspěvků použité na "dom.výrobky" není předmětem 0,00 0,00
příjmy z čl.přlspěvků - neúčelové 30000,00 není předmětem 74686,13 -44686,13
realizace školení, exkurze,pronájem 37909,00 je předmětem 29980,00 7929,00 7929,00
ostatní služby je předmětem 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00
celkem 1 484171,03 1 531 313,13 -47142,10
z toho: 71 409,00 je předmětem 63480,00 7929,00 7929,00

1 412762,03 není předmětem 1 467833,13 -55071,10

doplňková činnost výnosy charakter souvis.náklady VH
0,00 je předmětem 0,00 0,00

Celkem výnosy 1 484 171,03 Celkem náklady 1 531 313,13 -47142,10

zpracova~a: ing. suti o~á

Schválil: Rehák Lu oš
předseda sdružen

V Rychnově n. Kn. 10.6.2010

Ve Valu dne: ~.~, LI''d

ístní !te
POHuD e~kova
Val 26, Dobruška, pse 518 01

IČ: 27005577 CD



ROZVAHA pro nevýdelečné organizace
ke dni: 31.12.2009
IČ: 27005577
Název a sidlo účetní jednotky

Místní akční skupina POHODA venkova
Va126

Dobruška

51801

(v celých tisrcich é)

Právní forma účetni jednotky

občanské sdružení

Předmět podnikáni

péče o kulturní a hospodářský rozvoj regionu

Označ.
B.
B.1.
B.l. I.

B.U.
R.IU.

12.
17.
18.

B.I1J.
B.ULI.

3.
B.IV.
B.IV.1.

Označ.
A.
A.I.
A.I.I.

A.II.
I.

2.
B.
B. U.
B.11.1.
B.1I1.
B.IIJ.1.

4.
17.
IR.

AKTfVA

Krátkodobý majetek celkem (EU 113.11,13.111.+ U.VI.)
Zásoby celkem (souč. B.I.I. <1;; B. T') )
Materiál na skladě
Pohl lávky celkem (souč. B.1I I. uz U.II.19.)
Odbčratclé
Ná r.ky na dotace a osI. zúčt. se Sl. 1"071'.
Jiné pohledávky
Dohadné účty aktivní
Kr rtkodobý finanční majetek celkem ''''uč. S.HI. I .. 17n 1JI.~.)

P kladna
Účty v bankách

Jlrá aktiva celkem (souč. RTV.I. ~Ž B.lV.3.)
Naklady příštích období
J KTfV A CELKEM (A. lB.)

P,SIVA
V .istni zdroje celkem (A.I.IA.H.)
Jn.ění celkem (souč. AJ.I. a7 A.U.)
Vlastni jmění
Výsledek hospodařeni celkem (souč. A.II. I. až A.IU.)
Účet výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření ve schvalovacírn řízen!
Cizí zdroje celkem (B.I.+B.I!.IB.IIT.I B.Yl.)
Dlouhodobé závazky celkem (souč. B.II.I. až B.Tl.7.)
Dlouhodobé bankovní úvěry
Krátkodobé závazky celkem (souč. H.lII I. až B.1I1.2:I.)
Dodavatelé
Ostatní závazky
Jiné závazky
Krátkodobé bankovní úvěry
PASIVA (A. + B.)

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

Ses!avenodne: 10.6.2010
Osoba odpovědná za účetnictvi (jméno a podpis)

Luboš Řehák ~~

Osoba odpovědná za účetní zá~loméno a pod~is) /

Lenka Prostředniková II~~~ km
tel.: 6021 14007 linka:

Podpisový záznam

_.--
-M-ís-t-n-í:-ó-k:-;;-č-n~! !>kupina

POH nA ve~kova
Val 26 DobrušKa, pse 518 o~

, IČ: 27005577

Začátek obd.
I 157

O
O

I 071
10

I 050
11
O

84
22
62
2
2

I 157

Začátek obd.
t2
2
2
10

O
10

I 145
HOO
800
345

5
O

302
3R

I 157

Konec obd.
1385

195
195
618
II

493
15
99

569
14

555
3
3

I 385

Konec obd.
-35

12
12

-47
-47

O
1420

O

O
1420

O
20

600
ROO

1385



VÝ Zl KU ÁT
ke dni. 31.12.:2(10'J
IČ: 27005577
Název a sídlo účetru jednotky

Místní akční skupuia POHOD venkova

Val 26

Dobruška

51801

Právní forma účetru jednotky

občanské sdružení

Předmět podnikáni

péče o kulturní i.l hospodářvky rU/\ oj ,egHtl1l1

Označení
A.1.

I.

A.II.
6.
7
8

A.UJ.

9.
10.
12.

/I. v.
17.

20.
24.

Označ.
B. I.

2.
B.IV.

IS.
B. VI.

28.
B.VII.

29.

C.

D.

nic \ ~hll'k; Č. 504/2002 Sb.

ro e ýd v le ',né orga iz "e
v plné 1 rozsahu
Sestaveno dr,F' 10 ('.20 I O
Osoba odpové.íru z-t účetructvi (jrneno a podpis)

Lubo. Řdl,l

Osoba odpovědná za učetní závěr (jméno a pod~i~ /

Lenka I'rosrřcdnikova !'2;.1)1ť1~~#~
tel.: 60:? I 14007 linka:

• • V' l! • " a-IMlstOl <> 'e ., o •• , 1".01

POH ~ V nko a
Val 26, Dobruška, pse 518 01

Podpisový l;>7:'.";) rč: 27005577 CD
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