
Zpráva o činnosti kontrolního výboru v roce 2015 a projednání účetní záVěrky za rok 2015

Kontro|ní výbor se sešel V roce 2015 pouze jednou, a to 16. 6. 2015, za účelem projednání účetní
závěrky MAS za rok 2014.

Kontrolní Výbor byl dále v průběhu roku průběžně informován o stavu procesu standardizace MAs a

stavu zpracování scLLD MAs. MAS do konce roku 2015 neprošla z hlediska hodnocenífinančního zdraví
standardizací (Vlivem nevyplacené dotace na zpracová n í strategie se dostala do v uplynulých letech do
ztráty), nicméně ještě v průběhu roku 2015 byly přijaty kroky, které vedly k získá n í osvědčení o splnění
standardů pro MAs V programovém období201'4 -2ozo na počátku roku 2016.

Jed notlivíčlenové kontrolního rn/boru se seznámili s účetní záVěrkou MAs za rok 2015. Místopředsedou
MAs byly poskytnuty následující podklady: Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, Příloha k účetní závěrce a

Přiznání k dani z příjmu právnických osob.

Z předložených dokladů vyplývá, že MAS hospodařila v roce 2015 se ziskem Ve Výši 211 tis. Kč, přičemž
hlavními nákladovými položkami byly mzdové náklady ve \^iší 609 tis. Kč, vytvoření rezervy ve výši
500 tis' Kč, nákup služeb ve výši 191 tis. Kč a odpisy majetku Ve \^iši 131 tis. Kč. Hlavní výnosovou
položkou byly provozní dotace Ve Výší 1086 tis. Kč a členské příspěvky ve výši 503 tis. Kč. Hodnota
dlouhodobého majetku se snížila v průběhu roku 2015 pouze o odpisy' K podstatnému snížení došlo
na straně aktiv u pohledáVek (z 378 na 65 tis. Kč) a významně narostla hodnota krátkodobého
finančního majetku (z 647 na L 068 tis. Kč). Na straně pasiv byla rozhodnutím účetní jednotky

vytvořena již zmiňovaná dlouhodobá rezerva na krytípřípadných spoluúčastínebo krácených dotacíve
Výši 500 tis. Kč a došlo krazantnímu snížení krátkodobých závazků (z 1001 tis. Kč na 50 tis. Kč).

Dlouhodobé závazky ve výši 130 tis. Kč tvoří půjčka na předfinancovánísplatná v roce 2023.

Po seznámení s přeloženými doklady kontrolní výbor doporučuje valné hromadě předloženou účetní
závěrku schválit.

V Lužanech 29'3.2076
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