Obecně prospěšná společnost
Region Pošembeří o.p.s
Se sídlem: Hradešín 73, 282 01 Český Brod
IČ: 278 63 492

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
ROKU

2013

Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2013 je zpracovaná v souladu s odstavcem 1, § 30,
Zákona 504/2002 Sb. – Zákona o účetnictví pro nepodnikatelské subjekty.
1.a) Obecné informace o účetní jednotce:
Obecně prospěšná společnost - Region Pošembeří o.p.s
Se sídlem: Hradešín 73, 282 01 Český Brod, IČ: 278 63 492
Posláním společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je
rozvoj území Regionu Pošembeří.
Hlavní činnost společnosti vychází z administrace a naplňování podstaty dotačních
titulů, které společnost přijímá nebo je přibližuje svým členům a zájemcům proaktivními formami (konzultace, školení, workshopy).
Hospodářská činnost drobný prodej zboží (knih, brožur, map, regionálních produktů).
Statutární orgány Společnosti jsou:
Správní rada – Předseda správní rady je Bc. Jakub Nekolný.
Členové Správní rady jsou: MUDr. Jan Šťastný, Jana Kratochvílová, Pavel Běloch,
Ing. František Vyšata, Pavel Píša, Dr. Vladimír Trojan, Ing. Martina Zdražilová, Ing.
Jiří Prouza
Dozorčí rada:
Předsedkyní dozorčí rady je Mgr. Jana Mašková
Členové Dozorčí rady jsou Lenka Szabóová, Pavel Frank, Magda Mašínová, Lenka
Svobodová, Ing. Jindřiška Moravcová
1.b) Zakladatelé Společnosti jsou města, obce, spolky – Společnost založilo 14 subjektů, a to:
Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín; Obec Hradešín; MSC-NET s.r.o.;Obec
Tismice; Obec Přišimasy; Obec Chrášťany; Město Úvaly; Město Český Brod; Bylanka
s.r.o.; Obec Dobročovice; BEK s.r.o.; Klub přátel historie a přírody Úval a okolí;
LECCOS; Kulturní sdružení Tuklaty – Tlustovousy
1.c) Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok. Společnost účtuje zásoby
zboží metodou B.
1.d) Významnou událostí v roce 2013 bylo získání projektu spolupráce – Učíme se
filmem, který se bude realizovat v roce 2014. Dále pak realizace projektu nadace Vodafone, který se zaměřuje na školy v našem regionu. MAS pracuje na přípravě rozvojové strategie svého území pro roky 2014 - 2020.
1.e) Společnost nemá žádné své závazky, pohledávky, majetek v cizí měně.

1.f) Účetní jednotka se nepodílí na vlastnictví žádné jiné účetní jednotky.
1.g) Účetní jednotka nemá nesplacené závazky z titulu sociálního a zdravotního pojištění, ani z titulu daňových nedoplatků po splatnosti.
1.h) Účetní jednotka nemá akcie.
1.i) Účetní jednotka nevlastní žádné cenné papíry.
1.j) Účetní jednotka neeviduje žádné dlužné částky jejichž splatnost by přesahovala
5 let.
1.k) Účetní jednotka nemá žádné závazky, které by nebyly obsaženy v Rozvaze
k 31.12.2013.
1.l) Společnost dosáhla hospodářského výsledku v roce 2013 celkem 274 tis. Kč
před zdaněním.
1.m) Průměrný počet zaměstnanců v roce 2013 byl 5 osob na hlavní pracovní
poměr. Společnost zaměstnala také zaměstnance přechodně na DPP. Osobní náklady jsou: 1.720 tis. – z toho 1.346 tis. mzdové a 374 tis. ostatní sociální pojištění.
1.n) Členové statutárních orgánů Společnosti obdrželi za svou činnost odměnu v celkové výši 6.250,- Kč za kalendářní rok. Členové Výběrové komise obdrželi odměnu
ve výši 500,-Kč za hodnocený projekt a členové Monitorovacího výboru obdrželi odměnu ve výši 150,- Kč/hod monitorovaného projektu + cestovní náhrady.
1.o) Členové statutárních orgánů nebyli v pracovně právním vztahu se společností.
1.p) Členům statutárních orgánů nebyla poskytnuta žádná záloha ani půjčka.
1.q) Zisk společnosti nebyl ovlivněn oceňováním finančního majetku.
1.r) Základ daně z příjmu Společnosti je tvořen rozdílem výnosů a nákladů Společnosti. Společnost ve svém účetnictví eviduje odděleně výnosy a náklady z hlavní a z
hospodářské činnosti.
1.s) Společnost neúčtuje o odložené dani z příjmu.
1.t) K 31. 12. 2013 společnost nečerpá na krytí svých závazků úvěr.
1.u) Účetní jednotka poskytla v roce 2013 tyto dary:
2.000,- Kč do svého humanitárního fondu
5.000,- Kč dar pro NS MAS ČR
Účetní jednotka obdržela v roce 2013 tyto dary:
28.800,- Ing. Záhrobská – darovaná práce na projektu Venkovská tržnice III
28.800,- Ing. Pučálková – darovaná práce na projektu Venkovská tržnice III
5.500,- dary na konto založené na humanitární účely, jedná se o neznámé dárce
5.710,- dar od společnosti Bohemia Apple, jedná se o mošty.
1.v) Účetní jednotka uspořádala v roce 2013 schválenou veřejnou sbírku. Jejímž účelem jsou humanitární účely. K 31. 12. 2013 tato sbírka obsahuje hotovost ve výši
5.500,- Kč
1.w) Účetní jednotka zisk z roku 2012 nerozdělovala, převedla jej do fondu nerozděleného zisku.
V Českém Brodě 31. 12. 2013

Mgr. Miloslav Oliva
ředitel společnosti

