Příloha k účetní závěrce
MAS Horní Pomoraví o.p.s.
k 31.12. 2008
Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u
kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud 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.
Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. července 2008 (rozhodný den fúze
s MAS Zábřežsko o.p.s.) a končící dnem 31. prosince 2008.
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Obecné údaje
Popis účetní jednotky
Obchodní firma : MAS Horní Pomoraví o.p.s.
Sídlo: Hlavní 137, 788 33 Hanušovice
Právní forma: obecně prospěšná společnost založená podle
zákona č. 248/1995 Sb.

IČO: 27777146

Rozhodující předmět činnosti: služby podporující rozvoj venkova, včetně přípravy námětů,
návrhů a iniciativ, služby v oblasti strategického plánování.
Datum vzniku společnosti: 1.9.2006 (zápis do rejstříku o.p.s. u KS v Ostravě)
Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%:
Jméno fyzické osoby,
název právnické
osoby

Bydliště, sídlo

Sledované účetní
období
Podíl

tj. %

Minulé účetní
období
podíl

tj. %

O.p.s. neúčtuje
o základním kapitálu
Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku:
Druh změny (dodatku)
Změna sídla - Hanušovice, Hlavní 137

Datum změny (dodatku)
1.7.2008

Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období:
(Uveďte popis organizační struktury nebo přiložte organizační schéma společnosti, s uvedením nebo
vyznačením změn.)
Obecně prospěšná společnost byla založena podle zákona č. 248/1995 Sb. zakládací smlouvou
ze dne 18.4.2006. Statutárními orgány jsou správní rada (6 členů) a dozorčí rada (6 členů).
Společnost je registrována u KS v Ostravě v rejstříku o.p.s. v oddílu O, vložka 230.
Rozhodným dnem
1.7.2008
vstoupila obecně prospěšná společnost
MAS Horní
Pomoraví o.p.s. jako nástupnická existující společnost do fúze s obecně prospěšnou
společností MAS Zábřežsko o.p.s. se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh, IČ
27765962, DIČ CZ27765962, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností u
rejstříkového soudu v Ostravě, v oddílu O, vložce 223 jako zanikající společností. Ode dne
1.7.2008 se jednání zanikající společnosti
považují z účetního hlediska
za
jednání
uskutečněná na účet nástupnické existující společnosti.
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Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni:
(Do tabulky uveďte u akciových společností předsedu, místopředsedu a členy představenstva a dozorčí
rady, u společností s ručením omezeným uveďte jednatele.)

Funkce
Předseda správní rady
Člen správní rady
Člen správní rady
Člen správní rady
Člen správní rady
Člen správní rady

Příjmení
Winter
Vokurka
Jurásek, Ing.
Porteš
Gerešová
Sobotík

Jméno
František
Petr
Josef
Vladimír
Jana
Josef

Funkce
Předseda dozorčí rady
Člen dozorčí rady
Člen dozorčí rady
Člen dozorčí rady
Člen dozorčí rady
Člen dozorčí rady

Příjmení
Mazák, Ing.
Panáková
Ambroz
Nezbeda, Ing.
Soják
Krellerová

Jméno
Jiří
Veronika
František
František
Zbyněk
Arnoštka

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování
Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví a na základě vyhlášky č. 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, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví.

1. Způsob ocenění majetku
1.1. Zásoby
Účtování zásob
Účetní jednotka v hodnoceném období účtovala o zásobách na účtech 111, 112 a 501 o
pořízení a spotřebě drobného hmotného majetku v souladu s ustanovením § 8 odst. 5 písm. a)
vyhlášky
č. 504/2002 Sb., v platném znění .
Výdej zásob ze skladu je účtován: výdej zásob – drobného hmotného majetku je účtován
zařazením jednotlivých předmětů do používání.
Ocenění zásob
Zásoby – drobný hmotný majetek – jsou oceněny pořizovací cenou.

1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností
Negativní hlášení.
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1.3. Ocenění cenných papírů a podílů
Negativní hlášení.
1.4. Ocenění příchovků a přírůstků zvířat
Negativní hlášení.

2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny
Druh majetku oceněný ve sledovaném
Způsob stanovení reprodukční pořizovací
účetním období reprodukční pořizovací cenou
ceny
Negativní hlášení.
Negativní hlášení.

3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování
Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám.

Změna
Negativní hlášení.

Důvod změny

Peněžní vyjádření změny na
majetek
závazky
hosp. výsl.

4. Opravné položky k majetku
Opravné položky nebyly tvořeny.
Druh opravné položky
Negativní hlášení.

Způsob stanovení

Zůstatek k 1.1.

Tvorba

Zdroj informací o určení výše OP

Zúčtování

Zůstatek k 31. 12.

Opravné položky k:
Běžné
období

Minulé
období

Běžné
obd.

Minulé
obd.

- dlouhodobému majetku
- zásobám
- finančnímu majetku
- pohledávkám - zákonné
- pohledávkám - ostatní
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Běžné
období

Minulé
období

Běžné
obd.

Minulé
obd.
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5. Odpisování
Účetní jednotka v hodnoceném období nevlastnila dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
a neúčtovala o odpisech tohoto majetku.

6. Přepočet cizích měn na českou měnu
Ve sledovaném období účetní jednotka nepracovala s údaji v cizí měně.

7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou
Ve sledovaném období účetní jednotka nepoužila ocenění reálnou hodnotou.

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát
1. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem
Název majetku Účetní hodnota

Běžné období
Forma
Účel
zajištění

Doba

Závazek

Minulé období
Forma
Účel
zajištění

Doba

Závazek

Negativní
hlášení.

Název majetku Účetní hodnota
Negativní
hlášení.

2. Pohledávky a závazky
2.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti
Negativní hlášení.
Počet dnů

Sledované období
Z obchodního
Ostatní
styku

Předchozí období
Z obchodního
Ostatní
styku

Do 30
30 - 60
60 – 90
90 – 180
180 a více
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2.2. Závazky po lhůtě splatnosti
Negativní hlášení.
Počet dnů

Sledované období
Z obchodního
Ostatní
styku

Minulé období
Z obchodního
Ostatní
styku

do 30
30 - 60
60 - 90
90 - 180
180 a více

2.3. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva
Běžné období

Minulé období

Pohledávky kryté zástavním právem
Závazky kryté zástavním právem
Další sledované závazky (peněžní i nepeněžní)
Negativní hlášení.
2.4. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze
Typ záruky

Příjemce záruky

Sledované období

Minulé období

Negativní hlášení.

Ostatní informace o účetní jednotce
Obecně prospěšná společnost MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyvíjela v období 1.7.2008 až
31.12.2008 jak hlavní činnost v souladu se svým posláním tak i hospodářskou činnost (provoz
Městského informačního centra s prodejnou drobných předmětů a suvenýrů a poskytováním
služeb kopírování). Společnost měla v průběhu hodnoceného období čtyři zaměstnance
V souladu s ustanovením § 19 odst. 3 zákona č. 248/1995 Sb., v platném znění, nebyla roční
účetní závěrka ověřena auditorem.

Sestaveno dne:

Sestavil:

Podpis statutárního zástupce:

29.3.2009

Ing. Miroslav Buchta

František Winter
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