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1. Popis účetní jednotky
Název:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
Předmět podnikání:
Den vzniku účetní jednotky:
Zdaňovací období:
Rozvahový den:
Okamžik sestavení účetní závěrky:

MAS Uničovsko, o.p.s
Medlov 300, PSČ 783 91, Medlov
27784401
rozvoj mikroregionu
od 1.1.2019 do 31.12.2019
31.12.2019
16.6.2020

1.1. Poslání účetní jednotky (hlavní činnost, hospodářská a další činnost)
Hlavní činností společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb za účelem rozvoje regionu
tvořeného územím obcí: Medlov, Lipinka, Nová Hradečná, Troubelice, Paseka, Dlouhá Loučka,
Šumvald, Újezd u Uničova a Uničov
naplňování cílů strategie komunitně vedeného místního rozvoje / naplňování cílů operačních
programů a dalších dotačních titulů
rozvoj mikroregionu Uničovska .
1.2. Statutární orgány a organizační složky s vlastní právní osobností
Ing. IVETA KOPCOVÁ, dat. nar. 20. září 1971 ředitelka
Na hrázi 1341/8, 796 01 Prostějov
Správní rada: Ing. TOMÁŠ MÜLLER - předseda
Dozorčí rada – viz výpis z rejstříku ops, O239 vedená u Krajského soudu v Ostravě
1.3.

Zakladatelé, zřizovatelé, vklady do vlastního jmění

Zakladatel:

ZOD Agro Dlouhá Loučka a.s., IČ: 476 77 449
Dlouhá Loučka, Uničovská 564, PSČ 78386
MESPOL Medlov, a.s., IČ: 258 16 403
č.p. 238, 783 91 Medlov
Základní škola a Mateřská škola Medlov, příspěvková organizace, IČ: 710 02 162
Uničov 1 - Medlov 79, PSČ 78391
TAGROS a.s., IČ: 607 93 066
č.p. 24, 783 83 Troubelice
Zemědělské družstvo Újezd u Uničova, IČ: 001 47 931
č.p. 336, 783 96 Újezd
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Paseka, zemědělská a.s., IČ: 253 56 411
č.p. 130, 785 01 Babice
Obec Paseka, IČ: 002 99 316
Paseka č.p. 17, PSČ 78397
Obec Medlov, IČ: 005 75 666
č.p. 300, 783 91 Medlov
Obec Šumvald, IČ: 002 99 537
Šumvald č.p. 17, PSČ 78385
Obec Troubelice, IČ: 002 99 570
Troubelice 352, PSČ 78383
Obec Nová Hradečná, IČ: 005 75 658
Nová Hradečná č.p. 193, PSČ 78384
Obec Dlouhá Loučka, IČ: 002 98 794
1. máje 116, 783 86 Dlouhá Loučka
Obec Újezd, IČ: 002 99 618
č.p. 83, 783 96 Újezd
MARTIN DUŠEK, dat. nar. 21. prosince 1985
č.p. 192, 783 83 Troubelice
JOSEF KRPEC, dat. nar. 30. června 1950
č.p. 3, 783 96 Újezd
Obec Lipinka, IČ: 003 02 911
Lipinka 82, PSČ 78383
Město Uničov, IČ: 002 99 634
Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov
Tělovýchovná Jednota Sokol Dlouhá Loučka z.s., IČ: 607 80 886
Sportovní 371, 783 86 Dlouhá Loučka
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Medlov, IČ: 751 26 192
č.p. 194, 783 91 Medlov

2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod
2.1.

Použité obecné účetní zásady, metody
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Společnost účtuje v souladu se zákonem o účetnictví a vyhláškou 504/2002 Sb. ve znění pozdějších
předpisů. Dlouhodobý hmotný majetek je sledován na kartách majetku a odepisován dle odpisového
plánu – účetní odpisy. Drobný majetek od 3000,- Kč – je sledován v samostatné evidenci.

2.2.

Informace o odchylkách od metod podle § 7 odst. 5 zákona o účetnictví s uvedením jejich
vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky

V roce 2019 byl doúčtován účetní odpis sportovního víceúčelového hřiště ve výši 184353,- Kč za
období od 10/2012 do 12/2019.
2.3. Způsob stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky)
U odepisovaného majetku byla zvolena metoda rovnoměrného odepisování.
2.4. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu
Společnost nepoužívá cizí měnu.
3. Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem
nebo původem
Společnost pokračuje v čerpání dotace dle rozhodnutí CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0007864 ve
výši 1.441.742,- Kč, dále ji byla poskytnuta dotace Olomouckého kraje 01721 ve výši 400000,- Kč.
4. Informace o položkách dlouhodobého majetku v tis Kč
Majetek
Víceúčel. hřiště
Os. vůz Octavia
Os. vůz Škoda
Kopírka
Notebook
Notebook

Počáteční
Přírůstky
stav
1271
296
357
99
25
27

Úbytky

Opravné položky a oprávky
Konečný
stav
Počátek
Změna
Konec
1271
184
1087
296
296
0
357
119
80
158
99
99
0
25
25
0
27
27
0

Úroky

5. Celkové odměny účtované auditorem
Druh služby
Povinný audit roční účetní závěrky
Jiné ověřovací služby
Daňové poradenství
Jiné neauditorské služby

Náklad
18
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6. Splatné dluhy pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, splatné dluhy veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky
K 31.12.2019 v evidenci odvody na SP a ZP vyplývající z mezd za měsíc 12/2019 ve výši 28 440,- Kč.
Daň z příjmů z mezd 12/2019 ve výši 10913,- Kč.
7. Výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost a pro účely daně z příjmů
Výsledek hospodaření je jen z hlavní činnosti ve výši 35678,- Kč.

8. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců dle kategorií a osobní náklady za účetní období
v členění podle výkazu zisku a ztráty
Sledované účetní období
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
1
z toho členů řídicích orgánů
1
z toho členů kontrolních orgánů
z toho členů správních orgánů
Osobní náklady
1319
z toho mzdové náklady
1011
z toho zákonné sociální pojištění
306
z toho ostatní sociální pojištění
z toho zákonné sociální náklady
2
z toho ostatní sociální náklady
Počet a postavení zaměstnanců, kteří jsou zároveň členy řídicích,
kontrolních nebo jiných orgánů
1
Odměny a funkční požitky členů řídicích, kontrolních a jiných orgánů

0

9. Informace k dani z příjmů
9.1.

Způsob zjištění základu daně z příjmů

Účetní jednotka vykazuje za rok 2019 zisk ve výši 35.678,- Kč. Daňový základ byl snížen o výši
členských příspěvků ve výši 368.921,- Kč a s tím byly vyloučeny související náklady ve výši 264.419,Kč. Dále byl daňový základ zvýšen o rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy ve výši 141131,- Kč a dále
zvýšen o částku 31785,- (rozdíl mezi úč.odpisy a 80% výnosovým transferem předchozích obd.).
Zjištěný daňový základ ve výši 104.092,- byl snížen na ř. 251 o 104.000,- Kč a výsledná daň je 0,- Kč.
9.2. Použité daňové úlevy
Daňová úspora z roku 2018 ve výši 1330,- Kč byla použita na úhradu nákladů v hlavní činnosti
společnosti.
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10. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období
Úspora 1330

Sestaveno dne: 16.6.2020
Sestavil:

26. června 2020 14:56
CN=Ing. Iveta Kopcová
OU=1, serialNumber=1 81 11
ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 4
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