
Licence: 0 1CQ - -- - . -----------------··------------------------------- - ... . 

PŘÍLOHA 
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Období: 12 / 2015 

IČO: 70238642 
Název: Sdružení Mikroregion Rožnovsko 

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 

-
Sídlo účetní jedr:iotky~ 

ulice, č.p. 

obec 

PSČ, pošta 

Masarykovo náměstí 128 

Rožnov pod Radhoštěm 

75661 

Ú~ je i _~,r!;lan!zaci _ .,. 

identifikační číslo 70238642 

právní forma 

zřizovatel 

Kontaktní údaj~ 

telefon 

fax 

e-mail 

WWW stránky 

dobrovolný svazek obcí 

571661102 

571661105 

holis@roznov.cz 

Os~b~ odpovědn_!3_za Qčetnictví 
Ing. Daniela Šťastová 

Místo podnikání 

ulice, č.p. 

obec 

PSČ , pošta 

Předmět p~dnj k~ní 

hlavní činnost 

vedlejší činnost 

CZ-NACE 

Razítko účetní jednotky 

Statutární zástupce 

Ing. Radim Holiš 

XCRGUPXA I PYA (22092015 I 27012015) ----------

Koordinace postupu obcí 

Sdružení Mikroregion Rožnll}Ysko __J 
Masarykovo náměstl 128 

756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
lč: 70238642 

·----1 

Podpisový záznam osoby odpovědné 
za správnost údajů I ~~ - ] Podpisový záznam statutárního 

orgánu óZJt'1 /JJ-
Okamžik sestavení (datum, čas): 16.02.2016, 16h49m 9s 
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Licence: D1CQ 
XCRGUPXA I PYA (220920 15 / 27012015) 

Účetní jednotka plynule pokračuje ve své činnosti a nemá informace o tom, že by byl přerušen princip nepřetržitého trvání. 

Obsahové vymezení položek účetních výkazů odpovídá Vyhlášce č. 410/2009 Sb. Z důvodu věrného obrazu účetnictví bylo ke dni 31.12.2011 provedeno dooprávkování dlouhodobého majetku. Od 
roku 2012 jsou účtovány odpisy dlouhodobého majetku do nákladů . 

Účetní jednotka účtuje v plném rozsahu. Odepisování majetku provádí účetní jednotka na základě stanoveného odpisového plánu jednou ročně, v roce 2011 bylo provedeno dooprávkování 
dlouhodobého majetku. Přepočet pohledávek a závazků v cizí měně se provádní dle denního kurzu ČNB.Hladina významnosti pro oprav nákladů a výnosů minulých účetních období na účtu 408 je 
stanovena ve výši 0,3% aktiv netto za minulé roční období nebo částky 260 000,-Kč. 
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Licence: D1CQ 

Cfsfo 

polo:tky Název polo:tky 

P .I. Majetek a závazky účetní jednotky 

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 

3. Vyřazené pohledávky 

4. Vyřazené závazky 

5. Ostatní majetek 
P.11. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 

2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 

4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 

5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 

6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 

P.111. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užíváni majetku jinou osobou 

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užíváni majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užíváni majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užíváni majetku jinou osobou z jiných důvodů 

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 

P.IV. Další podmíněné pohledávky 
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 

7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 

8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 

9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 

1 O. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištěni 

11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 

12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky_ ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízeni 

P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 

1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancováni transferů 

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 

XCRGUPXA I PYA (22092015 / 27012015) 

Podrozvahový I '~ ůCETNf OBDOB{ 

účet r Bf:t.NÉ MINULÉ 

901 

902 

905 

906 

909 

911 

912 

913 

914 

915 

916 

921 

922 

923 

924 

925 

926 

931 

932 

933 

934 

939 

941 

942 

943 

944 

945 

947 

948 

951 

952 

4 076 685,30 

4 076 685,30 
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Cfsfo 

pofot~ Nj~lotky 

3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 

4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 

5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 

6. Ostatní dlouhodobé podmíněné z_ávazky z transferů 

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 

1. Krátkodobé podminěné závazky z operativního leasingu 

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 

3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 

4 . Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 

5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užíváni cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 

7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 

P.VII. Další podmíněné závazky 

1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 

2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 

3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 
5. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 

6. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn .moci zákonod,výkonné nebo soudní 

7. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 

8. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 

9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 

10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 

11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 

12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 

P .VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 

2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 

3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 

4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 

5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 

XCRGUPXA I PYA (22092015 I 27012015) 

Podrozvahový ' • ůCETNI OBDOB{ 

úč!!!_ BĚtNÉ MINULÉ 

953 

954 

955 

956 

961 

962 

963 

964 

965 

966 

967 

968 

971 

972 

973 

974 

978 

979 

981 

982 

983 

984 

985 

986 

991 

992 

993 

994 

999 4 076 685,30 
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~.5 .. ,;;·.Jn{ormá~e'l!,odle 

Crsto 

položky Název p(}ložky 

1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečeni a příspěvku na státní politiku zaměstanosti 

2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 

3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 

16.02.2016 16h49m 9s Zpracováno systémem GIN/S Express - UCR GORDIC spol. s r. o. 

Bi!tNi= 

XCRGUPXAI PYA (22092015 / 27012015) 

ůCETNI OBDOB{ 
MINULI: 

C 

28 41 5,00 

12 179,00 

strana 5 / 18 
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XCRGUPXA!PYA (22092015/27012015) 

.6~' · Informace eodle'§;19 
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Licence: D1CQ 

Cfslo 

pofožky 

8.1. 

8.2. 

8 .3. 

8.4. 

----------------------------

Název položky _ 

Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 

Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžnich prostředků 

Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 

Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 

16.02.2016 16h49m 9s 

XCRGUPXA I PYA (220920151 27012015) 

Syntetický I ůCETNI OBDOB/ 

účet BĚll/Ě MINULI: 

364 

364 
364 
364 
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Clslo 

položky Názév fX:IOžky 

C.1. Zvýšeni stavu transferů na pořízeni dlouhodobého majetku za běžné účetní období 

C.2. Sníženi stavu transferů na pořízeni dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 

16.02.2016 16h49m 9s Zpracováno systémem GIN/S Express - UCR GORDIC spol. sr. o. 

BětNÉ 

XCRGUPXA I PYA (22092015 I 27012015) 

ůCETNf OBDOB{ 

3 413 470,50 

46 260,78 

MINULI: 

2 017 184,50 

8 333,33 
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_______________ x_ c _RGUPXAIPYA (22092015/27012015) 

0:1. -;..: Počět Jeélnotli 

,ome:o: 
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____ __________ x_ c_R_G_ UP._X_A_ I PYA (22092015 I 27012015) 

K položce Dopllfujfcf informace 
Částka 
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Licence: D1CQ XCRGUPXA I PYA (22092015 I 27012015) 

K po/otce Dop/flujlcl informace Cástka 
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Licence: D1CQ 
XCRGUPXA I PYA (22092015 I 27012015) 

E~3. 

K položce Dopltlujfcf informace 
Cástka 
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Licence: 01CQ XCRGUPXAIPYA (22092015 / 27012015) 

K po/otce Dopllfujfcf informace Částka 
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Licence: D1CQ XCRGUPXA I PYA (22092015 I 270 12015) 

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky 

Polqtka 

tFslo Název 8/:tNF= ůtETNf OBDOB{ 

G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 

G.11. Tvorba fondu 
1. Přebytky hospodaření z minulých let 

2. Příjmy běžného roku , které nejsou určeny k využití v běžném roce 

3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 

4. Ostatní tvorba fondu 

G.111. Čerpání fondu 

G.IV. Konečný stav fondu 
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Licence: D1CQ XCRGUPXAI PYA (22092015 / 270 12015) 

ůCETNI OBDOB! 

Cfsfo BĚtNÉ MINULÉ 

poloíky Název poloíky BRUTTO KóREKCE 

G. Stavby 

G.1. Bytové domy a bytové jednotky 
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 

G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 

G.5. Jiné inženýrské sítě 

G.6. Ostatní stavby 

ůCETNI OBDOB! 

Cfslo BĚtNÉ MINULÉ 

'poloíky Název poloíky KOREKCE 

H. Pozemky 

H.1. Stavební pozemky 

H.2. Lesní pozemky 
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 

H.4. Zastavěná plocha 
H.5. Ostatní pozemky 
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Licence: 0 1CQ XCRGUPXAI PYA (22092015 / 27012015) 

frDo.P-lňujíči Jnfo 

Clslo ůCETNÍ OBDOBÍ 

položky Název polož.ky BÉtNf MINULÉ 

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 
1.1. Náklady z přeceněni reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 

1.2. Ostatní náklady z přeceněni reálnou hodnotou 

Clslo ůCETNí OBDOBÍ 

pó/ofky Název položky BÉtNf MINULÉ 

J . Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 
J.1. Výnosy z přeceněni reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 

J.2. Ostatní výnosy z přeceněni reálnou hodnotou 
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Licence: 01CQ XCRGUPXAI PYA (22092015 / 27012015) 
-----------------------

K: 

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým 

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním 

Poznámky k vyplněni: 

Cís/o Poznámka 
sloupce 

1 /C je identifikačnl člslo osoby (člselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu). které ji bylo pfidéleno Ceským statistickým úfadem, Obchodním rejstffkem nebo živnostenskýmúfadem. IC by mé/o být unikátní. V tomto sloupci uvede účetnl 
jednotka IC osoby (účetnl jednotky). v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. 

2 Název nebo obchodnl jméno účelnl jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost.Obchodním jménem účetnl jednotky zapsané do obchodnlho rejstfíku 
je obchodní firma. 

3 IC je identifikačnl čisto osoby (č/se/ný kód k jednoznačné identifikaci subjektu}, které ji bylo pfidéleno Ceským statistickým úfadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenskýmúfadem. IC by mělo být unikátnl. V tomto sloupci uvede účetnf 
jednotka tC účetnf jednotky (účetnl jednotky), za jejlž závazek byla garance poskytnuta. 

4 Název nebo obchodnl jméno účetnl jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název pfedstavuje označeni, pod kterým účetnl jednotka provozuje svoji činnost.Obchodnlm jménem účetnl jednotky zapsáné do obchodnlho rejstflku 
je obchodní firma. 

5 Datumem poskytnuti garance se rozum/ její zachyceni v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmlnéného závazku se rozum/ den poskytnutí plsemného prohláfien/ ručitele veliteli oručenf za závazky dlužníka vůči véfiteli (včetné podpisu avalu 
sménky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záručnl listiny, schválení zákona o poskytnuti záruky Ceskou republikou. 

6 Výfie zajifiléné pohledávky k aktuálnímu či pos/ednlmu rozvahovému dni. 
7 Den a mésíc účetnlho obdob/, za které je sestavována účetní závěrka, a v némž dofito k plnénl vyplývajícfmu z garance. Plnénfm se rozum/ realizace garance. neboli úplnéči částečné pfevzetl dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté 

garance, neboť dlužnlk nenl schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance. 

8 Cástka uhrazené pohledávky z titulu ručenf či záruky v účetnfm období, za které je sestavována podrozvaha. 

9 Souhrn dosavadnfch p/nénl (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručenf či záruky. 
10 Účetní jednotka uvede číslo dle nás/edujfcího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvéry, návratné finančnl výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetné smének),3 - Pňjaté vklady a depozita, 4 - Ostatnl dlouhodobé závazky. 
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Licence: D1CQ XCRGUPXAIPYA (22092015 / 27012015) 

Poznámky k vyplněni: 

Cfslo sloupce Poznámka 

1 Cfs/o a název vefejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek. 

2 Podle charakteru služeb, které jsou pfedmětem veřejné zakázky, uvede účetnf jednotka odpovídající pfsmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura,8 - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a 
nakládán/ s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní. 

6až 7 

9 až 12 

13 

14 a 15 

16, 18,20,22 

17, 19,21,23 

24 

25 až 29 

Pfedpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončeni stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky. 

Skutečné náklady dodavatele na pořízeni majetku v jednotlivých letech. 

Skutečné náklady na pofízenl majetku v celkové výši od uzavfenf smlouvy. 

Rok zahájeni a rok ukončeni plateb poskytovaných účetnf jednotkou dodavateli. 
Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na poffzení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financováni a další. 

Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na poflzenf majetku v jednotlivých letech. 

Celkové výdaje na poffzenf majetku v platbách za dostupnost. 

Dam plnění zadavatele v souvislosti s projektem (napflklad nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další). 

* Konec sestavy * 

16.02.2016 16h49m 9s Zpracováno systémem GIN/S Express - UCR GORDIC spol. sr. o. strana 18 I 18 


