PŘÍLOHA K ÚČETNÍ UZÁVĚRCE
ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2017
Sestaveno podle
vyhl. č. 504/2002 Sb.

MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z. s.
SNP 144
431 44 Droužkovice
IČ 269 99 935
Vysvětlující a doplňující údaje k informacím obsaženým v rozvaze (bilanci) v plném rozsahu a výkazu
zisku a ztráty v plném rozsahu:

A. Rozvaha
Stavy majetku spolku (dále MAS) vyplývají z rozvahy a byly ověřeny řádnou inventarizací. MAS vlastní
tři běžné účty v bankách. V roce 2017 MAS nehospodařila s cizí měnou.
MAS vlastní k 31. 12. 2017 pohledávky v celkové částce 69 700,- Kč a má k 31. 12. 2017 závazky ve výši
8 645,23 Kč. Z titulu půjček má MAS závazky ve výši 500 000,- Kč.

B. Výkaz zisku a ztráty
MAS v r. 2017 vykazovala příjmy z hlavní a vedlejší (hospodářské) činnosti.
Příjmy z hlavní činnosti tvoří příspěvky (dotace) na činnost (realizaci projektů), členské příspěvky
(řádné i mimořádné), dary ve prospěch veřejné sbírky a dary na provoz spolku.
Příjmy z vedlejší činnosti - z pronájmu spolkového zařízení, publicity a poskytování služeb zadavatele
veřejných zakázek.
Zisk za rok 2017 ve výši 2 201 797,09 Kč vznikl v souvislosti s proplacením nákladů na činnost MAS,
které byly způsobilé v rámci žádosti o dotaci na provoz MAS (SC 4.2.IROP) až po vydání rozhodnutí
(právního aktu) v roce 2017, přičemž náklady vznikly už v roce 2015 a 2016 ( viz ztráta v roce 2016).
Způsobilé výdaje (od poloviny roku 2015 do konce roku 2016) byly v roce 2017 proplaceny a výše
poskytnuté dotace byla zahrnuta do výnosů. Tímto byla v roce 2017 ztráta z roku 2016 pokryta.

C. Informace o právní subjektivitě a statutárních orgánech
MAS je vedená od 1.1.2014 u Krajského soudu v Ústí nad Labem ve veřejném rejstříku pod spisovou
značkou L 5431.
Hlavním posláním MAS je sdružovat fyzické a právnické osoby, členy MAS, rozvíjet jejich aktivitu,
koordinovat rozvoj území působnosti MAS Sdružení Západní Krušnohoří ve všech oblastech,
podporovat multifunkční zemědělství, spolupráci na rozvoji lidských zdrojů, zajišťování osvěty a
vzdělanosti lidského potenciálu kraje.

Strukturu společnosti tvoří valná hromada, výkonný výbor a kontrolní a monitorovací výbor.

Statutární zástupce MAS k 31.12.2017

Obec Vrskmaň – zastoupená starostou Bc. Václavem Horou

Složení Výkonného výboru k 31.12.2017

OAK Chomutov

IČ 49904485

Obec Vrskmaň

IČ 00262218

Obec Hrušovany

IČ 00261874

Adolf Loos

IČ 42138655

Š + Z s.r.o.

IČ 47284340

Složení Kontrolního a monitorovacího výboru k 31.12.2017:
Jana Bošinová

IČ 68281510

Sady a školky Jirkov s.r.o.

IČ 14868865

Obec Otvice

IČ 00262064

D. Informace k účetním metodám a účetnictví
MAS vede účetnictví. Účetnictví zpracovává účetní - zaměstnanec MAS. Účetnictví je zpracováno
pomocí účetního SW Altus Vario.
Účetní záznamy jsou uloženy v kanceláři MAS (na adrese Rudé Armády 23, Droužkovice 431 44),
za úschovu odpovídá ředitelka.
MAS používala účetní metody vymezené vyhláškou 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 veřejně prospěšným poplatníkem a hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud
účtují v soustavě podvojného účetnictví. MAS postupovala podle Českých účetních standardů č. 401
až 414 a také v souladu se zákonem číslo 221/2015 Sb., o účetnictví, v platném znění. Během
účetního období 2017 nedošlo k žádným odchylkám od stanovených účetních metod.
MAS nevznikla povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem podle zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví.

E. Informace k zaměstnancům a osobním nákladům k 31.12.2017
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

6,67

Mzdové náklady vynaložené na zaměstnance:

2 475 534,- Kč

Náklady na sociální, zdravotní pojištění a zákonné pojištění odpovědnosti:

783 795,- Kč

Mzdové náklady byly jednak na provoz MAS jako takové (projekt „MAS Sdružení Západní Krušnohoří provozní a animační výdaje“), jednak na realizaci projektu „Tvorba místního akčního plánu rozvoje
vzdělávací soustavy na Chomutovsku“.

F. Ujištění pro uživatele účetní závěrky
Statutární orgány MAS ujišťují uživatele účetní závěrky, že byly zaúčtovány veškeré účetní doklady
a poskytly osobě, která zpracovávala účetní záznamy, pravdivé a věrné informace nutné ke
správnému provedení těchto záznamů. Činnost MAS bude kontinuálně pokračovat i v následujících
účetních obdobích.
Dále statutární orgány MAS ujišťují uživatele účetní závěrky, že od rozvahového dne do okamžiku
sestavení a okamžiku schválení účetní závěrky nedošlo k žádným významným událostem, které by
ovlivňovaly údaje vykázané v účetní závěrce k rozvahovému dni 31.12.2017.

Odesláno dne:

Razítko:

Telefon: 724 960 964
e-mail:info@maskaszk.cz

Podpis osoby odpovědné

Podpis osoby odpovědné

za schválení:

za sestavení:

Okamžik schválení:

Okamžik sestavení:

