Iris, o.p.s.
obecně prospěšná společnost pro osvětu a vzdělávání

Výroční zpráva 2007

Společnost Iris, o.p.s. byla registrována 25. ledna 2001.

POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI
Posláním Iris, o.p.s. je osvěta a vzdělávání široké veřejnosti, týkající se zejména
vztahu člověka k přírodě, zdraví, naléhavých společenských problémů a
souvisejících otázek vědy a výzkumu.

FORMY ČINNOSTI


vzdělávací programy a akce pro školy i širokou veřejnost



vydávání informačních a vzdělávacích materiálů



spolupráce s médii



informační a poradenské služby



služby k osvětovým a vzdělávacím projektům

Naši členové a spolupracovníci
Zakladatelky společnosti mají zkušenosti s prací v neziskovém sektoru, v oblasti
popularizace vědy a ochrany životního prostředí a v oblasti public relations. Členové
a spolupracovníci společnosti jsou zejména odborníci z různých vědních oborů,
pedagogové a pracovníci médií.
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PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2007
MAMI, TATI, KUP MI ZVÍŘÁTKO!
Osvěta v oblasti zodpovědného výběru domácího mazlíčka a ochrany zvířat
Projekt byl zahájen v roce 2005. Původním cílem bylo připravit populárně naučnou
publikaci. Po odstoupení Nadace na ochranu zvířat od projektu (2006) a po
komplikovaném jednání s nakladateli, kteří nám nabízeli neakceptovatelné podmínky
(2006, 2007) jsme na základě shromážděných odborných informací a textů vytvořili
internetový informační portál Zvíře doma.info (internetové stránky byly i v původním
návrhu projektu, ale pouze jako doplněk k publikaci).
Cílem internetového portálu je poradit začátečníkům, kteří se rozhodují, zda a jaké
zvíře si pořídí jako domácího mazlíčka. S pomocí nabízených informací mohou
realisticky zhodnotit, nakolik mohou péči o zvíře dobře zvládnout a zda pro ně
veškerá tato péče bude radostí, nebo spíše nevítanou povinností. Nabízí široké
spektrum otázek, kterými je vhodné se při výběru zvířete zabývat, a základní fakta,
na jejichž základě je možné se rozhodovat. Obsahuje rady i pro ty, kdo si z různých
důvodů zvíře domů pořídit nemohou. Texty vznikly ve spolupráci s předními českými
odborníky na chov jednotlivých skupin zvířat.
Jako doplněk portál obsahuje aktuality z oblasti chovatelství, ochrany zvířat a
ochrany přírody.
Projekt bude pokračovat i v roce 2008. Cílem je doplnit a rozšířit informace v sekci
"infobanka" (stručný souhrn informací k jednotlivým druhům a skupinám) a zmapovat
možnosti získání finančních prostředků na otevření internetové poradny.
Autorka a koordinátorka projektu: Eva Rázgová
Odborní konzultanti: Věra Brunclíková, Petr Čuřík, Jiří Hejzlar, Petr Kodym,
František Kovařík, Zdeněk Kymla, Květoslava Mahelková, Václav Naxera, Jindřich
Novák, Pavla Říhová, Nataša Velenská
Další informace: www.zviredoma.info
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BIOPRODUKTY A ETIKA SPOTŘEBITELŮ
Osvěta široké veřejnosti, spolupráce s portálem www.biospotrebitel.cz
Spolupráce s portálem www.biospotrebitel.cz byla zahájena v roce 2006. Portál je
zaměřen na bioprodukty, produkty šetrné k životnímu prostředí a etiku spotřebitelů.
Na tomto portálu uveřejňujeme populárně naučné texty vztahující se k dané
tématice. Spolupráce bude pokračovat i v r. 2008.
Koordinátorka projektu: Kateřina Čapounová

POZNEJTE MÍSTO, KDE ŽIJETE
Dětská výstava o hodnotách a zajímavostech našeho regionu.
Cílem tohoto projektu je, aby si děti více všímaly svého okolí a aby svým pohledem
pomohly "rozšířit obzory" i ostatním. Projekt realizuje obec Velké Přílepy ve
spolupráci se základní školou, Místní lidovou knihovnou a obecně prospěšnou
společností Iris, o.p.s.
Konečným výstupem (plánovaným na červen 2008) bude výstava literárních,
výtvarných a fotografických prací dětí, týkající se přírody, životního prostředí, historie,
společenského života, současnosti i nejbližší budoucnosti regionu (popisné i
umělecké práce). Součástí vernisáže bude také dramatické a taneční vystoupení dětí
ke stejnému tématu
V průběhu září-prosinec 2008 se uskutečnila přípravná fáze (shromažďování
podkladů a kontaktů) a podstatná část samotné tvůrčí fáze dětí pod vedením
pedagogů. Jednotlivé třídy ZŠ Velké Přílepy uskutečnily poznávací vycházku v obci
(1. třída), nebo výlet na zajímavá místa v okolí (ostatní třídy). Dojmy a získané
informace děti zpracovaly různými formami a vytvořily tak většinu podkladů pro
výstavní panely.
V r. 2008 plánujeme besedy s odborníky na literaturu (pověsti), archeologii a
geobotaniku, doplnění podkladů pro výstavu a přípravu dramatického a tanečního
vystoupení žáků 1. i 2. stupně.
Literární a výtvarné práce dětí bychom v budoucnu rádi využili jako podklady pro
publikaci o zajímavostech obce a regionu.
Realizátorka projektu za Iris, o.p.s.: Eva Rázgová
Finanční podpora: Středočeský kraj, obec Velké Přílepy
Pozn.: Iris, o.p.s. se tohoto projektu účastní prostřednictvím dobrovolné práce;
s projektem proto nejsou spojeny příjmy ani výdaje společnosti.
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2007
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PŘEHLED VÝNOSŮ (PODLE ZDROJE) A NÁKLADŮ (PODLE ÚČELU):
Výnosy

V tis. Kč

Tržby z prodeje služeb:

82

Ostatní příjmy

0

Výnosy celkem

82

Náklady
Spotřeba materiálu

53

Provozní potřeby - služby

36

Mzdy a ostatní osobní náklady

5

Ostatní náklady

2

Náklady celkem

96

Rozdíl mezi výnosy a náklady

-14
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Přehled o peněžních příjmech a výdajích v r. 2007:
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VÝVOJ A KONEČNÝ STAV

FONDŮ O.P.S.

Stav

Kč

Počáteční stav

0

Přírůstek

0

Úbytek

0

Konečný stav

0

STAV A POHYB MAJETKU O.P.S.
Stav

Kč

Počáteční stav

0

Přírůstek

0

Úbytek

0

Konečný stav

0

STAV A POHYB ZÁVAZKŮ O.P.S.
Stav

Kč

Počáteční stav

13133

Přírůstek

88044

Úbytek

82707

Konečný stav

18470

ÚPLNÝ OBJEM NÁKLADŮ V ČLENĚNÍ NA NÁKLADY
VYNALOŽENÉ NA PLNĚNÍ OB. PROSP. SLUŽEB A NÁKLADY NA SPRÁVU:

Náklady
Z nákl. celkem na
celkem (tis.plnění o.p.s. (tis.
Kč)
Kč)

Z nákl. celkem na
správu (tis. Kč)

Spotřeba materiálu

53

52

1

Provozní potřeby - služby

36

29

7

Mzdy a ostatní osobní náklady

5

3

2

Ostatní náklady

2

0

2

Náklady celkem dle členění

96

84

12

Pozn. Iris, o.p.s. nerealizuje doplňkovou činnost.
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ZHODNOCENÍ ÚDAJŮ OBSAŽENÝCH V ÚČETNÍ UZÁVĚRCE:
Hospodaření společnosti v r. skončilo ztrátou (-14 tis. Kč). V tomto výsledku se
projevil především nákup letáků s ekovýchovnou tématikou (50 tis. Kč), které
využijeme i v průběhu několika příštích let.
V r. 2007 byly veškeré příjmy společnosti tvořeny tržbami z prodeje služeb
(spolupráce s médii a spolupráce na přípravě osvětových a vzdělávacích materiálů).
Tyto skutečnosti zhruba odpovídají rozpočtu pro r. 2007, ztráta však byla ve
skutečnosti menší, než ztráta plánovaná v rozpočtu. Na rok 2008 je plánován
rozpočet s kladným výsledkem 17 tis.

POROVNÁNÍ ROZPOČTU A SKUTEČNOSTI V R. 2007:
Příjmy (výnosy)

Rozpočet (tis. Kč)

Skutečnost (tis.
Kč)

Rozdíl
(tis. Kč)
skutečnost - rozpočet

Tržby z prodeje služeb:

70

82

12

Ostatní příjmy:

0

0

0

Příjmy (výnosy) celkem

70

82

12
rozpočet - skutečnost

Výdaje (náklady)
Spotřeba materiálu

55

53

2

Provozní potřeby - služby

40

36

4

Mzdy a ostatní osobní náklady

5

5

0

Ostatní náklady

2

2

0

Výdaje (náklady) celkem

102

96

8

Rozdíl mezi příjmy a výdaji

-32

-14

18
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE SESTAVENÉ K 31. 12. 2007
v souladu s §29 a §30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

1. Název a sídlo účetní jednotky:
Iris, o.p.s.
Polní 23
252 64 Velké Přílepy

2. Právní forma účetní jednotky:
Obecně prospěšná společnost

3. Vymezení účelu, pro který byla účetní jednotka zřízena:
Osvěta a vzdělávání veřejnosti, týkající se zejména vztahu člověka k přírodě, naléhavých
společenských problémů a souvisejících otázek vědy a výzkumu.

4. Ostatní činnosti účetní jednotky:
---

5. Statutární orgány a změny provedené v účetním období:
Správní rada:
Jan Votýpka (předseda)
Jozef Hlásek
Štěpánka Hrdá

6. Informace o zakladatelích:

Eva Rázgová.
Eva Jeníková (roz. Rábelová)
Kateřina Čapounová
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7. Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den
Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2007
Rozvahovým dnem dle § 19 odst. 1 ZoÚ je 31. 12. 2007.

8. Použité účetní metody:
•

Vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého neinvestičního a
investičního majetku

V roce 2007 nebylo použito.
•

Odpisování majetku

O V roce 2007 nebylo použito.
•

Postup tvorby a použití rezerv

Nepoužívá se
•

Vzájemné zúčtování

V roce 2007 nebylo použito.
•

Metoda kursových rozdílů

V roce 2007 nebylo použito.

9. Způsob zpracování účetních záznamů
Účetní záznamy jsou zpracovávány pomocí software: Ekonomický systém Info Office
MMI

10. Způsob a místo úschovy účetních záznamů
Účetní záznamy jsou archivovány v souladu s §§ 31 a 32 ZoÚ v archivu účetní jednotky
v místě jejího sídla.

11. Účasti v obchodních společnostech
Naše společnost nemá žádnou účast v obchodních společnostech, kde účetní jednotka
drží podíl prostřednictvím třetí osoby, která jedná jejím jménem a na její účet.

12. Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti viz Výkaz zisku a ztráty 2007.
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13. Informace o zaměstnancích
Zaměstnanci v roce 2007 nejsou. Průměrný evidenční přepočtený počet dle jednotlivých
kategorií – 0,0
Osobní náklady celkem 0 Kč
v tom - mzdové náklady 0 Kč
- zákonné sociální pojištění 0 Kč

14. Účasti členů statutárních, kontrolních a jiných orgánů a jejich rodinných
příslušníků v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní
období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy
Dle informací, které jsou účetní jednotce známy, nemají členové statutárních ani
kontrolních orgánů ani jejich rodinní příslušníci účast v osobách, s nimiž účetní jednotka
uzavřela za účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.

15. Další majetková plnění členům statutárních, kontrolních a jiných orgánů
Členům statutárních orgánů, včetně bývalých, nebyly poskytnuty během účetního období
žádné zálohy ani úvěry. Taktéž účetní jednotka nepřijala během účetního období žádný
závazek na jejich účet, jakožto určitý druh záruky.

16. Vliv způsobů oceňování na výpočet zisku nebo ztráty
Způsob oceňování neměl vliv na výpočet hospodářského výsledku.

17. Daňové úlevy na dani z příjmů

Rok

Daňová úleva

2007

0

Využití

18. Informace o změnách daňové povinnosti běžného či minulých účetních období
Beze změn

13

19. Přehled přijatých darů
V roce 2007 nepřijaty žádné dary.

20. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období
Výsledek hospodaření účetního období roku 2006 byl po schválení účetní závěrky
dne 15 6. 2007 převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

21. Další informace dle úvahy účetní jednotky a informace vyžadované zvl. práv.
předpisy
--22. Okamžik sestavení účetní závěrky:
V Praze dne 30. 3. 2008

23. Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a
pojistné na všeobecné zdravotní pojištění
Netýká se v roce 2007.

Pro údaje vyžadované §29 a §30 vyhlášky, které nejsou uvedeny, nemá účetní jednotka
náplň.

Sestavil, za údaje odpovídá: Eva Rázgová, jednatelka
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
pro předsedu správní rady Iris, o.p.s.
Ověřila jsem přiloženou účetní závěrku společnosti Iris, o.p.s., tj. rozvahu k 31. 12. 2007,
výkaz zisku a ztráty za období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 a přílohu této účetní závěrky.
Údaje o Iris, o.p.s. jsou uvedeny v příloze k účetní závěrce k 31. 12. 2007.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními
odpovídá statutární orgán Iris, o.p.s.. Součástí této odpovědnosti je navrhnout,
zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky
neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou,
uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

předpisy
zavést a
tak, aby
zvolit a

Odpovědnost auditora
Mou úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsem
provedla v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a
souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito
předpisy jsem povinna dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abych
získala přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o
částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí
na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor
přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní
závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli
vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých
účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové
prezentace účetní závěrky.
Domnívám se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření
mého výroku.
Výrok auditora
Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční
situace organizace Iris, o.p.s. k 31. 12. 2007 a nákladů, výnosů a výsledku jejího
hospodaření za rok 2007 v souladu s českými účetními předpisy.
V Praze 28. 6. 2008

Ing. Hedviga Haufenhoferová
osvědčení Komory auditorů ČR číslo 1591
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Další údaje o společnosti:
Zakladatelky:
Eva Rázgová.
Eva Jeníková (roz. Rábelová)
Kateřina Čapounová
Správní rada:
Jan Votýpka (předseda)
Jozef Hlásek
Štěpánka Hrdá
Poradní sbor:
Ivo Budil, Jaroslav Cepák, Daniel Frynta, Stanislav Komárek, Petr Moucha, František Tichý

Kontaktní údaje:
Iris, o.p.s.
Polní 23, 252 64 Velké Přílepy
Tel.: 220 930 410; GSM: 607 623 742
E-mail: iris@iris-ops.cz
http://www.iris-ops.cz
IČO: 26 41 55 85; DIČ: cz26415585
Bankovní účet: 119340723/0300, vedený u ČSOB, a.s.
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