
Příloha č. 2 

Zpráva o hospodaření za rok 2012 
MAS Brána do Českého ráje, o.s. se věnuje především podpoře aktivit vedoucí k naplnění rozvojových 
záměrů projektu MAS a v daném území navrhuje kroky k jeho rozvoji v jednotlivých oblastech. Tak zní 
poslání a činnost naší MASky ve stanovách. Občanské sdružení našeho typu podléhá při založení a 
jakékoliv změně stanov schválení ministerstvu vnitra ČR, je tzv. neziskovou organizací. Z toho vyplývá 
i způsob účtování v podvojném účetnictví pro neziskové organizace s povinností řídit se všemi 
daňovými zákony a možností využívání určitých daňových úlev za jasně stanovených pravidel. Jedním 
z nich je, že v hlavní činnosti, tedy té neziskové by mělo občanské sdružení vykazovat ztrátu. Naopak 
v ekonomické, hospodářské činnosti má daňové úlevy ve výši 30 %, min. 300 tisíc a max. 1 mil. Kč 
nezdaňovaného zisku za podmínky, že této daňové úlevy bude využito nejpozději ve třech 
následujících letech pro hlavní, neziskovou činnost. Hospodářským rokem je kalendářní rok 2012, tedy 
od 1.1. do 31.12.2012, rozvahovým dnem je 31.12.2012. Vedení účetnictví je zajišťováno 
dodavatelskou firmou, výpočetní technikou s ekonomickým softwarem. 

 
Aktiva 670 tisíc Kč a jsou tvořena jen krátkodobým majetkem : 
V dlouhodobém majetku došlo k drobné změně – zde vykazujeme drobný hmotný majetek o 14 
tisíc Kč vyšší než na počátku roku a to v celkové výši 127 tisíc Kč v podrozvahové evidenci, 
který je tvořen zejména nábytkem a kancelářskou technikou. 
Jedná se o veškerý majetek, který je již plně odepsán. 
Krátkodobý majetek vykazuje hodnotu 670 tisíc Kč a je nižší o 535 tisíc Kč ( - 44 % ) oproti 
počátečnímu stavu. Skládá se z pohledávek ve výši 321 tisíc Kč a krátkodobého finančního 
majetku ve výši 349 tisíc Kč ( zůstatek FP v pokladně a bance ). 
Pohledávky jsou členěny za odběrateli ( 4 tisíc Kč, vše ve lhůtě splatnosti ), dále jinými 
pohledávkami ( 34 tisíc Kč ) a dohadnými účty aktivními ( 283 tisíc Kč ). 

 
Pasíva 670 tisíc Kč a jsou tvořena vlastními zdroji a cizími zdroji : 
Vlastní zdroje jsou ve výši 234 tisíc Kč = 35 % a představují součet vlastní kapitálu a VH z 
běžného roku. Cizí zdroje jsou ve výši 436 tisíc Kč = 65 % a všechny jsou krátkodobými 
závazky ( v členění = dodavatelé 8, zaměstnanci 33, SP+ZP 18, daně 7 a půjčky 370 tisíc Kč ( - 
55 % )). 

HV za rok 2012 = + 12.572,03 Kč :    a) + 6 tisíc Kč hlavní, nezisková činnost 
       b) + 7 tisíc Kč hospodářská činnost 

Daňové přiznání bylo podáno v řádném termínu, s nulovou povinností uhradit daň z příjmů 
právnických osob. Vzhledem ke kladnému VH v hlavní činnosti, nedošlo k využití daňové úlevy ve výši 
1.140,- Kč. Naší povinností je tuto daňovou úlevu v souladu se zákonem uplatnit v následujících 3 
letech. 

 

NÁKLADY r. 2012     VÝNOSY r. 2012 
  1.212                                                      1.225 
Spotřeba mat. 22     Členské příspěvky 98 ( čl. a ost. příspěvky) 
Služby celkem 393(cest.42, občerst.  Provozní dotace 1.105 

                             1,semin.,účto,porad.350)  
Osobní nákl. 774 ( 602 + 172 )   Tržby za služby 22 ( podnik.činnost-reklama ) 
Ostatní náklady 23 ( úroky 17+popl. 6 ) 
 
Z hlediska účetního, majetkového a daňového, hodnotíme rok 2012 v pořádku. Všechny účetní 
případy týkající se roku byly řádně promítnuty do účetnictví a zobrazují reálný stav majetku k 
31.12.2012. Byly respektovány účetní a daňové zákony v rámci platných předpisů o neziskových 
organizacích. Valné hromadě proto doporučuji HV a účetní závěrku za rok 2012 schválit v 

předneseném znění a vzniklý zisk zúčtovat v plné výši ve prospěch vlastního kapitálu. 
 
V Libuni 25.4.2013         Přemysl Šulc 


