Roční zpráva o hospodaření za rok 2013
a roční závěrka za rok 2013

Zpracovala: Ing. Pavlína Syslová
Datum:

28.5.2014

Úvod
Povinnost sestavovat zprávu o hospodaření a roční uzávěrku ukládají Stanovy. Cílem zprávy
o hospodaření je informovat jednotlivé členy sdružení a členy dětského klubu Šárynka o skutečnostech,
které v oblasti hospodaření v daném období nastaly a které jsou podstatné pro další činnost
a rozhodování. Zpráva o hospodaření je součástí řídícího procesu účetní jednotky.
Název účetní jednotky:

Ekodomov o.s.

Sídlo účetní jednotky:

V Podbabě 29b,
160 00 Praha 6 - Dejvice

IČ: 26664488
Sdružení je registrováno u Ministerstva vnitra České republiky pod č.j. VS/1-1/57 491/04-R
Orgány občanského sdružení:
Statutární orgán:

Tomáš Hodek

Rozpočty předložila rada sdružení: Tomáš Hodek
Ing. Martin Timko
Mgr. Petr Dolenský
Aktualizované rozpočty předložila: Tomáš Hodek
rada sdružení

Ing. Pavlína Syslová
Mgr. Petr Dolenský

Rozvahový den účetní závěrky:

31.12.2013

Datum sestavení účetní závěrky:

2.4.2014

Zpracovatel účetní závěrky:

Prodimo s.r.o. (pí. Alena Šerá)

Způsob účtování:
Účetní jednotka vede podvojné účetnictví. Účetnictví a mzdovou agendu vede externí firma Prodimo
s.r.o.

V roce 2013 Ekodomov realizoval:
Projekty v hlavní a vedlejší činnosti celkem:
Celkové výnosy:
Celkové náklady:
Celkový VH:

5.838.333,85 Kč
5.930.594,57 Kč
-92.260,70 Kč

Hlavní činnost:
Dětský klub Šárynka (DKŠ):
projektová manažerka - Johana Passerin
Dětský klub fungující na principu lesních mateřských škol pracoval celkem s 32 předškolními dětmi ve
dvou skupinách, třídenní a dvoudenní. V létě byl prostor zahrady zaplaven rozlitým Šárecko-Litovickým
potokem. Voda nenapáchala v DKŠ žádné škody a provoz byl tak obnoven po vyčištění prostoru zahrady
od naplavenin.
Více na www.sarynka.cz

Ekologické výukové programy:
projektový manažer - Petr Dolenský
V roce 2013 Ekodomov zaznamenal výrazný nárůst poptávky po realizaci výukových programů
v mateřských školách. Celkově bylo na základních a mateřských školách odučeno téměř 5 000 účastníkohodin.
Více na http://www.ekodomov.cz/ekovychova/vyukove-programy-evp/
Vivat Kompostela:
projektový manažer - Petr Dolenský
V roce 2013 došlo k rozvoji vzdělávacích divadel. Téma kompostování bylo doplněno o další
environmentální divadla (Pilná včela, Cesta kapky vody). Osvětová divadelní představení byla
realizována v mateřských i základních školách. Celkem bylo realizováno téměř 3000 účastníko-hodin.
Více na: http://www.ekodomov.cz/ekovychova/vzdelavaci-divadla-a-aktivity/
Exkurze:
projektový manažer - Alena Přibáňová
Ekodomov ve spolupráci s ekocentrem Koniklec realizoval v roce 2013 zájezdy do zařízení na recyklaci
a zpracování odpadu. Jednalo se o zakázku financovanou MHMP. Školy, pro které byl projekt určen, měly
účast na exkurzích zdarma. Školy si vybíraly z bohaté nabídky v Praze a jejím okolí.
Více na: http://www.ekodomov.cz/ekovychova/exkurze-do-provozu-na-zpracovani-odpadu/
Ekologické výukové programy Kutná hora a DVPP:
projektová manažerka - Jitka Rosická
V únoru 2013 byl na pobočce v Kutné hoře ukončen projekt Krajina - učebnice trvale udržitelného
rozvoje. Zaměstnankyně Jitka Rosická, Lucie Kopecká, Lucie Sádlová a Iva Vopěnková založily v Kutné
Hoře spolek Pod Horami, na který převedly aktivity do té doby realizované Ekodomovem. Ekodomov byl
tak nucen svou činnost v Kutné Hoře dočasně ukončit.

Kompostuj.cz:

projektový manažer - Tomáš Hodek

V rámci projektu byly připraveny semináře pro obce a byl vytvořen partnerský program pro zapojení
jednotlivců, firem a obcí. Projekt poskytuje komplexní informace o problematice předcházení vzniku
bioodpadů a kompostování, je zde provozována internetová kompostovací poradna rozsáhlá galerie
domácích a komunitních kompostérů v ČR. Obce se mohou zapojit do benchmarkingu obcí, který jim
umožňuje sdílet informace o efektivním nakládání s bioodpady.
Více na www.kompostuj.cz
¨
Hlavní činnost v roce 2013 vykázala ztrátu ve výši - 100 196,4,-Kč

Ve vedlejší činnost:

Ekonákup:

hlavní manažer - Tomáš Hodek
projektový manažer - Mirka Sedláčková

Ekodomov v rámci vedlejší činnosti provozuje internetový obchod Ekonákup.cz. Obchod se specializuje
na pomůcky pro kompostování a na materiály pro ekologickou výchovu. Činnost obchodu pomáhá
financovat režijní náklady Ekodomova a zisk je po zdanění využíván na podporu hlavní činnosti
Ekodomova.
výnosy:
náklady:

1.541.203,78 Kč
1.533.295,08 Kč

Vedlejší činnost v roce 2013 vykázala zisk ve výši 7 909,70 Kč

Roční závěrka
A) Rozvaha

B) Výkaz zisku a ztráty

V Praze dne 28. 5. 2014

