Příloha k účetní závěrce za rok 2019
sestavená ke dni 31.12.2019
Příloha k účetní závěrce byla sestavena podle § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou
podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (dále jen vyhláška).

(1)
Obchodní jméno:
Sídlo :
IČ:
Právní forma:

Obecné údaje o účetní jednotce
Místní akční skupina Opavsko z.s.
Opavská 228, Hradec nad Moravicí , 747 41
27023818
Spolek
Zapsán ve spolkovém rejstříku
v Ostravě, oddíl L, vložka 7023.

Datum vzniku:

vedeném

Krajským

1.3.2006

Organizační struktura spolku :
Orgány spolku tvoří :
členská schůze
předseda (místopředseda) spolku
výbor
kontrolní a monitorovací komise
další organizační složky
Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Tvoří ji všichni řádní členové spolku.
Výbor spolku je 13-členný – předseda, tři místopředsedové a devět členů spolku.

Členové výboru k 31.12.2019
Ing. Jiří Krist
1.Hradecká zemědělská a.s. zastoupena Ing.Ulbrichovou Janou
Obec Brumovice zastoupena Ing.Františkem Kučou
Občanské sdružení Zálužné zastoupené Mgr.Petrem Zahnašem
ZD Hraničář Loděnice, zast.Ing.Břetislavem Hrbáčem
Obec Slavkov, zastoupena Mgr.Rostislavem Musilou
Město Hradec nad Moravicí, zast. Mgr.Patrikem Orlíkem
Město Budišov nad Budišovkou, zast.Ing.Patrikem Schrammem
Obec Velká Polom, zast. Ing.Kateřinou Honajsrovou
Okresní agrární komora Opava, zast.Ing.Robertem Kučerou
Družstvo Zagra, zast.Martinem Tvarůžkou
Martin Krupa, zast.Martinem Krupou
ZŠ a MŠ Raduň, zastoupená PeaDr.Leošem Tesárkem
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Funkce
předseda
místopředseda
místopředseda
místopředseda
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen

soudem

(2)

Údaje o propojených osobách

Není náplň.
(3)

Údaje o zaměstnancích a odměnách orgánů společnosti

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2019
Výše osobních nákladů zaměstnanců v tis.
Odměny členům
(4)

17
8497
0

Údaje o půjčkách, úvěrech a ostatních plněních

Není náplň.
(5a)

Informace o použitých účetních metodách a způsobech oceňování

Účetní závěrka byla sestavena při respektování obecných účetních zásad bilanční kontinuity,
stálosti metod a opatrnosti při oceňování aktiv a srovnatelnosti vykazovaných údajů tak, aby
podávala věrný a poctivý obraz aktiv, závazků a jiných pasiv, výsledku hospodaření a
finanční situace účetní jednotky. Účetní závěrka byla sestavena při použití předpokladu
nepřetržitosti trvání účetní jednotky.
A. Dlouhodobý majetek
O dlouhodobém nehmotném majetku se s výjimkou goodwillu účtuje od výše 60 tis. Kč. O
samostatných movitých věcích se účtuje od výše 40 tis. Kč.
Dlouhodobý majetek se oceňuje pořizovacími cenami. Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní
činností se oceňuje vlastními náklady. Součástí ocenění nejsou úroky, zejména z úvěru.
Odpisování se provádí na základě odpisového plánu. Účetní odpisy = daňové odpisy. Použité
odpisové metody při stanovení odpisů : dle individuálního rozhodnutí rovnoměrné nebo
zrychlené.
B. Zásoby
Zásoby se oceňují pořizovacími cenami, resp. cenami, která vyplyne z ocenění jejich úbytků
cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem z pořizovacích cen. Účtování pořízení a
úbytku zásob se provádí podle způsobu „B“ Postupů.
C. Pohledávky
Pohledávky se oceňují při vzniku jmenovitou hodnotou, při nabytí za úplatu nebo vkladem
pořizovací cenou. Součásti pořizovací ceny jsou přímé náklady s pořízením související,
zejména náklady na znalecké ocenění nakupovaných pohledávek, odměny právníkům a
provize.
D. Závazky
Závazky se oceňují při vzniku jmenovitou hodnotou, při převzetí pořizovací cenou.
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(5b)

Odchylky od použitých účetních metod a způsobu oceňování

V roce 2019 nebyly oproti minulému účetnímu období žádné významné změny.
(5c)

Způsob stanovení opravných položek a oprávek k majetku

Opravné položky se tvoří na základě zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách
V roce 2019 opravné položky k majetku, zásobám ani pohledávkám nebyly tvořeny.
(6)

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Významné položky nebo skupina položek z rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty, jejichž uvedení
je podstatné pro analýzu a pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku
hospodaření a tyto informace nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy a výkazu zisku a
ztráty:
Uvedeno v tis.Kč
Rozpis samostatných movitých věcí a nehmotného majetku na hlavní skupiny k 31.12. 2019
Skupina
Pořiz. cena
Oprávky
Stroje, přístroje a zařízení
74
74
Dopravní prostředky
319
294
Zvířata
0
0

Úvěrující banka/
typ úvěru

Rozpis úvěrů k 31.12.2019
Zůstatek
Splátky v roce Konečná
jistiny
2018
splatnost

Úroková sazba

Dotace na projekt Provozní a animační činnosti MAS Opavsko z.s.při realizace SCLLD v letech
2017-2018 (IROP)
Skutečný příjem
Poskytovatel
Typ
dotace Výše
Výnos
Definitivní
peněžních
dotace
(provozní,
čerpání
v
roce
2019
přiznání
prostředků z
investiční)
dotace
dotace
dotace v daném
v roce 2019 účetním období
včetně záloh

Ministerstvo
pro místní
rozvoj
Ministerstvo
pro místní
rozvoj

neinvestiční

499

5102

499

2016

investiční

0

0

0

0
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Dotace na projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Vítkovska
Skutečný příjem
Poskytovatel
Typ
dotace Výše
Výnos
Definitivní
peněžních
dotace
(provozní,
čerpání
v roce 2019
přiznání
prostředků z
investiční)
dotace
dotace
dotace v daném
účetním
období
v roce 2019
včetně záloh

Ministerstvo
školství

neinvestiční

2405

2181

2357

2018

Dotace na projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Opavska
Skutečný příjem
Poskytovatel
Typ
dotace Výše
Výnos
Definitivní
peněžních
dotace
(provozní,
čerpání
v roce 2019
přiznání
prostředků z
investiční)
dotace
dotace
dotace v daném
účetním
období
v roce 2019
včetně záloh

Ministerstvo
školství

neinvestiční

4684

4006

4174

2018

Dotace program Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb území MAS Opavsko z.s.
Skutečný příjem
Poskytovatel
Typ
dotace Výše
Výnos
Definitivní
peněžních
dotace
(provozní,
čerpání
v
roce
2019
přiznání
prostředků z
investiční)
dotace
dotace
dotace v daném
v roce 2019 účetním období
včetně záloh

MPSV

Poskytovatel
dotace

neinvestiční

953

430

944

2017

Dotace program Intereg - Síť inteligentních samospráv příhraničí
Skutečný příjem
Typ
dotace Výše
Výnos
Definitivní
peněžních
(provozní,
čerpání
v roce 2019
přiznání
prostředků z
investiční)
dotace
dotace
dotace v daném
v roce 2019 účetním období
včetně záloh

Regionální
rada rozvoje a
spolupráce se
síldlem v
Třinci

neinvestiční

298

0

4

188

2017

Dotace na projekt Provozní a animační činnosti MAS Opavsko z.s.při realizace SCLLD v letech
2019-2023 (IROP)
Skutečný příjem
Poskytovatel
Typ
dotace Výše
Výnos
Definitivní
peněžních
dotace
(provozní,
čerpání
v
roce
2019
přiznání
prostředků z
investiční)
dotace
dotace
dotace v daném
účetním
období
v roce 2019
včetně záloh

Ministerstvo
pro místní
rozvoj

neinvestiční

1923

0

1923

2019

Dotace na projekt Vize energeticky úsporné strategie území MAS Opavsko ( VENUS)
Skutečný příjem
Poskytovatel
Typ
dotace Výše
Výnos
Definitivní
peněžních
dotace
(provozní,
čerpání
v
roce
2019
přiznání
prostředků z
investiční)
dotace
dotace
dotace v daném
v roce 2019 účetním období
včetně záloh

Ministerstvo
průmyslu a
obchodu

(7)
Účtová
skupina
31
32
33
34*
35
36
* jen závazky

neinvestiční

253

133

253

2019

Informace týkající se majetku a závazků
Pohledávky a závazky k 31.12.2019 v tis.Kč
Po splatnosti
Z toho po splatnosti
30–180 dnů 180-365 dnů
> 365 dnů
10
7
1

24

18

Se splatností
>5 let

6

Popis významných událostí, které se staly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení
účetní závěrky: není náplň
(8)

Náklady a výnosy provozního výsledku hospodaření v druhovém
členění* v plném rozsahu

* pokud byl zvolen pro sestavení účetní závěrky výkaz zisku a ztráty v účelovém členění

Výkaz zisku a ztráty byl sestaven v druhovém členění.
Sestaveno dne:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

28.7.2020

Ing. Jiří Krist
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