Zpráva o hospodaření MAS Šumavsko z.s. za rok 2017
účetní jednotka: MAS Šumavsko z.s.
sídlo: Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice
IČ: 26663091
právní forma: zapsaný spolek
Hlavní činnost:
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů
Spolek ralizuje své aktivity v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS.
Účelem spolku je rozvíjet místní partnerství soukromého a veřejného sektoru na příslušném území a
přispívat tak k realizaci komunitně vedeného místního rozvoje.
Tento účel spolek naplňuje zejména
- všestrannou podporou trvalého rozvoje daného území,
- přípravou projektů a zajištění jejich realizace podle stanovených podmínek a kritérií pro jednotlivé
programy
-aktivní spoluprací mezi jednotlivými členy spolku, spoluprácí s dalšími parnerskými organizacemi
-přípravou Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
- realizace vlastních rozvojových projektů spolku
Zakladatelé: členové spolku
Nejvyšší orgán: valná hromada
Statutární orgán: předseda a dva místopředsedové
Předseda spolku: Josef Bláhovec, nar 28.5.1950, Zámostí 157, 38706 Malenice
Místopředseda spolku: Ivana Vlková, nar. 5.6.1969, Chlumany 58,
Místopředseda spolku: Libor Jungvirt, nar. 24.5.1976, Čelina 24, 26203 Borotice
Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku, den zápisu 1.1.2014.
Účetní období: od 1.1.2017 do 31.12.2017
Účetní metody: je vedeno účetnictví, je dodržován zákon o účetnictví. Jsou použity obecně závazné
metody a postupy podle ČUS, účetní závěrka je sestavena podle vyhlášky č. 504/2002Sb.,
způsob odepisování je rovnoměrný, oceňování majetku je v pořizovacích cenách.
Přepočet cizích měn: denním kurzem ČNB
Splatné závazky:
OSSZ a ZP 51 889,-Kč
daň z mezd zálohová a srážková: 16293,-Kč
zaměstnanci: 86 307,-Kč
dodavatelé: 270,10 Kč
Veškeré závazky k 31.12.2017 jsou za prosinec – uhrazené v lednu 2018.
Spolek čerpal v průběhu roku 2017 dva úvěry u České spořitelny na financování projektů MAP
Prachatice a Vimperk, z nichž jeden byl splacen a druhý je se zůstatkem 96256,- Kč.
Spolek má za rok 2017 přepočtený počet zaměstnanců: 6
Členové statutárních orgánu nejsou odměňováni za výkon své funkce.

Hospodaření v roce 2017:
V roce 2017 činily výnosy 6 773 849,02 Kč, náklady činily 5 470 284,59, výsledek hospodaření za
rok 2017 je tedy zisk ve výši 1 303 564,43 Kč. Výnosy jsou tvořeny především přijatými dotacemi
na projekty CLLD, MAP Vimperk a MAP Prachatice (6 097 256,89 Kč), dary od obcí (134 068,Kč) a dary od Jihočeského kraje na provoz (565 000,- Kč).

Husinec, 26. 4. 2018

