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Představení
Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) je nezisková organizace,
která tvoří platformu, jež sdružuje, propojuje a reprezentuje zájmy
stovky odpovědných subjektů v České republice. Prostřednictvím
jedinečné vize šíří myšlenky společenské odpovědnosti nejen
mezi firmy, ale i neziskové organizace, sociální podniky,
veřejnou správu, školy i jednotlivce.
Od roku 2009 provozuje nejvyhledávanější informační portál
o společenské odpovědnosti (CSR), odpovědném podnikání
a udržitelnosti v České republice.
Je odborným konzultantem v oblasti CSR pro firmy, organizace
i širokou veřejnost. Prostřednictvím různých událostí a projektů
mění dosavadní pohled na společenskou odpovědnost u nás,
přináší zkušenosti ze zahraničí a zapojuje do tématu
odpovědnosti i ty nejmladší.
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Milníky
Klíčovým obdobím je pro A-CSR jaro 2013, kdy byla oficiálně zapsána jako o. p. s. V roce 2013 začala i příprava dvou
velkých projektů: Odpovědné školy, edukačního programu pro mateřské, základní i střední školy, a ustanovení
Národní sítě Global Compact, největší iniciativy společenské odpovědnosti a korporátní udržitelnosti na světě,
v České republice.

Během prvního roku její existence oslovilo Asociaci přes 30 organizací, které se staly jejími členy.
V roce 2014 se tempo nárůstu členské základny téměř ztrojnásobilo a Asociace přivítala 80. člena.
Zlomovým se pro Asociaci stal rok 2015. Stávajícím členům i zájemcům o členství v Platformě
nabídla tři varianty členských balíčků START, PREMIUM, PARTNER a spolupráce se členy nabrala
jasný směr a obsah. Partnerem Asociace se v roce 2014 stala společnost T-Mobile. Významnými prémiovými členy pak společnosti IKEA ČR, Kofola, AXA, Karlovarské minerální vody, hotel
Mandarin Oriental a další. V květnu 2015 slavila Asociace stého člena, společnost ZOOT.
Komunikace s kanceláří UN Global Compact rovněž nabyly na intenzitě. V červnu 2014 získala
A-CSR pověření jednat jménem UN Global Compact v ČR a poprvé reprezentovala naši zemi
na regionálním fóru evropských národních sítí v makedonském Skopje. Velkým úspěchem A-CSR bylo

2013

2014

2015

založení Národní sítě Global Compact Česká republika. Největší iniciativa společenské odpovědnosti
na světě Global Compact, která funguje pod záštitou OSN, vstoupila 2. dubna 2015 také do ČR.
Memorandum ke vzniku české Národní sítě podepsali na Ministerstvu průmyslu a obchodu

Georg Kell, ředitel a zakladatel UN Global Compact, s Lucií Mádlovou, představitelkou Národní
sítě Global Compact Česká republika a ředitelkou Asociace společenské odpovědnosti,
která se stala její hostitelskou organizací. Kontaktní osobou Národní sítě byla zvolena
Kateřina Kopetzká.
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Platforma Asociace
společenské odpovědnosti
V roce 2014 sdružovala Platforma Asociace společenské odpovědnosti 80 členů. K červnu 2015 již 107 členů,
z toho 44 firemních členů, 22 sociálních podniků, 31 nestátních neziskových organizací, 1 krajský úřad, 9 vzdělávacích institucí.
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Projekty

Odpovědná škola

S mottem „Společensky odpovědným se člověk nerodí, společensky
odpovědným se stává“ spustila Asociace společenské odpovědnosti
první ročník projektu Odpovědné škola 2014/15 a udělila tak značku dvěma
desítkám Odpovědných škol, které kromě klasického vzdělávání žáků
vnímají kulturní, sociální a vzdělávací potřeby místa, ve kterém působí.
Společenská odpovědnost není jen výsadou dospělých, právě ve vzdělávání hraje významnou roli
pro budoucí chování naší společnosti. Prostřednictvím projektu Odpovědná škola A-CSR rozvíjí
morální hodnoty, integritu a odpovědnost těch nejmenších. Cílem projektu je zvýšit povědomí
o společenské odpovědnosti u škol a příklady dobré praxe inspirovat ostatní. Dosáhnout toho, že se stane
odpovědné chování dětem, studentům, ale i rodinám naprosto přirozené a automatické jako základní počty.
Projekt Odpovědná škola je inovativní v tom, že učí školy komplexnímu pohledu na společenskou odpovědnost.
Nenásilnou formou dětem a studentům ukazuje, co mohou všechno ovlivnit a co může pro druhé znamenat
jejich zájem. Zapojeným školám přináší možnost sdílení a výměny zkušeností, sebereflexe vlastního přínosu,
získání prestižního ocenění, zvýšení významu a viditelnosti školy v komunitě.
V rámci prvního ročníku Odpovědné školy 2014/2015 se registrovalo 30 škol, z nichž 16 splnilo veškeré požadavky,
získalo známku Odpovědná škola a zapojilo se do sítě Odpovědných škol.
V březnu 2015 proběhl v Impact Hub Praha inspirativní workshop Inspirací k společenské odpovědnosti pro školy
a přátele škol a zároveň první setkání Odpovědných škol. Workshop se uskutečnil za účasti odborných
garantů projektu a zajímavých hostů, za podpory Nadace Karla Janečka a společnosti Kofola.
V květnu 2015 odstartovala Asociace registraci do druhého ročníku projektu Odpovědná škola 2015/2016.
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Projekty

Social Impact Networking CEOs

Asociace společenské odpovědnosti nabízí jedinečný koncept setkávání lidí, kteří se nechtějí pouze scházet nad společnými obědy, předávat si vizitky a plácat se po zádech, ale mají vůli skutečně pomáhat,
vytvářet konkrétní hodnoty a tak rozšiřovat obzory vnímání společenské
odpovědnosti.
Dvakrát ročně tak připravuje pro lidi z vrcholového managementu tematický workshop,
který spočívá v realizaci udržitelných projektů za účasti a podpory významných CEOs.
V roce 2014 koncept vůbec poprvé zasadila do adventního času. Ve Fakultní nemocnici Motol
na Klinice dětské hematologie a onkologie vytvořily dvě desítky významných žen a mužů za pomoci šikovných aranžérek (žen s epilepsií sociálního podniku Aranžérie) vánoční dekorace, které osobně předali
maminkám dětí z pokojů Dětského onkologického a traumatologického oddělení, které vánoční svátky
bohužel nemohly trávit v plné síle a zdraví doma.

V květnu 2015 se setkali ředitelé a ředitelky firem
u příležitosti jarního zahradnického workshopu
CEOs na zahradě Kolpingova domu (azylového
domu pro matky s dětmi). Společně se ženami
bez domova vysadili rostliny, které budou
základem komunitní zahrady a úrody.
Klientkám Kolpingova domu budou
vyplňovat nejen sociálně rehabilitační
program, ale i jejich volný čas.
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Projekty

Společensky odpovědné networkingy členů A-CSR

Asociace společenské odpovědnosti realizuje dvakrát do roka, vždy s velkým
nasazením, tematický Společensky odpovědný networking, kde lze sdílet
zkušenosti a znalosti s členy A-CSR a jejími významnými hosty.
První setkání členů A-CSR proběhlo v loňském roce u příležitosti Světového dne životního
prostředí v Era Svět v Praze. Letos na jaře setkání členů pojala v duchu Zdravého
pracoviště ve všech ohledech (zralé, komunikující, vybalancované, inspirativní,
svobodné, nediskriminující, …). Libor Malý, Ladislav Trpák, Martin Černohorský
a Tereza Havrlandová svým vystoupením vytvořili prostor, kde vznikaly synapse,
které přítomné posouvaly dál, směřovaly, otevíraly, něčemu novému učily,
motivovaly ke změně postojů a zaběhnutých vzorců.
Celý zážitek nás vracel k tomu, že společenská odpovědnost je o vnitřním
nastavení nás lidí, je o tom dokázat v sobě najít člověka, který sebe vnímá jako
součást celku a k tomu celku cítí odpovědnost.
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Projekty

Národní síť Global Compact Česká republika

A-CSR je hostitelskou organizací Národní sítě Global Compact Česká republika,
která od roku 2015 šíří základní principy této mezinárodní iniciativy také
v českém prostředí. Podporuje firmy (jak místní, tak i pobočky zahraničních
společností), které jsou zapojeny do UN GC v implementaci jeho základních principů
a vytváří prostor pro sdílení zkušeností, možnosti učení, kolektivní akci a partnerství.
Prostřednictvím dialogu (včetně politického) umožňuje svým členům aktivně ovlivňovat
CSR politiku v ČR.
Národní síť pořádá pro signatáře principů UN Global Compact semináře, workshopy a další akce se zaměřením
na deset principů platformy v oblasti lidských a pracovních práv, ochrany životního prostředí a protikorupčních opatření.
U příležitosti založení Národní sítě Global Compact Česká republika se 2. dubna 2015 v Impact Hub Praha uskutečnila
Mezinárodní konference společenské odpovědnosti UN Global Compact v ČR s mottem „Mysli globálně, jednej lokálně“,
na které exkluzivně vystoupil Georg Kell, zakladatel a ředitel UN Global Compact a představitelé Národních sítí
Global Compact z Francie a Německa.
V červnu 2015 se česká Národní síť poprvé přidala k oslavě Světového dne životního prostředí. Během semináře,
který hostila společnost IKEA Česká republika, Národní síť účastníkům představila principy ochrany životního prostředí,
nástroje pro monitorování a snižování spotřeby firem. Tři desítky hostů poté prezentovaly vlastní nástroje a aktivity v této oblasti.
Seminář byl zakončen prohlídkou udržitelnosti v praxi v zázemí obchodního domu IKEA.
Na konci roku 2014 bylo do mezinárodní iniciativy UN Global Compact zapojeno
celkem osm signatářů jejích základních principů. K 30. červnu 2015, tedy necelé
tři měsíce od založení Národní sítě Global Compact Česká republika, narostl
počet signatářů na 20 organizací z řad velkých firem, ale také malých
a středních podniků či významných národních asociací a nevládních organizací.
Národní síť získala významnou podporu ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu
a je ve spolupráci s Radou kvality ČR.
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Projekty

Cena za společenskou odpovědnost „Podnikáme odpovědně“

A-CSR aktivně rozvíjí společenskou odpovědnost také u malých a středních podniků.
Je si vědoma, že ty nejsilnější příběhy mohou vytvářet nejen velké společnosti, ale také malé
a střední podniky (MSP) z regionu, jejich zaměstnanci i komunita kolem nich. Jen málokdo
si uvědomuje skutečný význam MSP pro naši ekonomiku. Tyto firmy vytváří přes 38 %
našeho HDP a zaměstnávají 61 % pracovníků. A podobným způsobem – tedy součtem
statisíců drobných aktivit – můžeme získat skutečný obraz a ohodnotit význam podílu
MSP na poli společenské odpovědnosti a inspirovat ostatní.

Právě na jejich příběhy se rozhodla upozornit ve spolupráci s Radou
kvality ČR. V září 2014 společně vydaly praktického průvodce společenskou
odpovědností pro MSP s názvem TIPY A TRIKY — Společenská odpovědnost
pro malé a střední podniky.

V listopadu 2014 se A-CSR stala spoluvyhlašovatelem prvního ročníku Ceny za společenskou
odpovědnost „Podnikáme odpovědně“, která oceňuje malé a střední podniky, rodinné firmy
a sociální podniky za jejich společensky odpovědné aktivity. Vyhlášení vítězů proběhne
v listopadu 2015 u příležitosti slavnostního večera ve Španělském sále Pražského hradu.
Letos již po třetí pořádá celou řadu akcí na podporu rozvoje společenské odpovědnosti
u malých a středních podniků v rámci Evropského týdne malých a středních podniků.
V loňském roce se tak zástupci malých a středních podnikatelů, státní správy
a neziskového sektoru sešli v příjemném komorním prostředí na půdě velvyslanectví
Nizozemského království v Praze. Hosté si v průběhu dne mohli dopřát masáž šíje
od nevidomých masérů sociálního podniku. V letošním roce se u příležitosti
Evropského týdne MSP 2015 představí vítězové Ceny „Podnikáme odpovědně”.

Výroční zpráva Asociace společenské odpovědnosti 2014

10

Závěr
Smyslem činnosti Asociace společenské odpovědnosti je šíření
myšlenek společenské odpovědnosti a udržitelnosti a jejich přirozená
integrace do běžných denních aktivit. Vzděláváním společnosti již
od nejmenších se snaží docílit fáze, kdy správné morální hodnoty
a odpovědné chování budou pro naši společnost samozřejmé jako
základní počty a podílí se tak na vytváření trvale udržitelné budoucnosti.

Svým členům A-CSR nabízí poradenství a inspiraci pro udržitelné a odpovědné aktivity, které mohou zařadit do svých každodenních operací
i bez zvláštních nákladů a přípravy. Organizuje pro ně jedinečná a inspirativní setkání. Na přípravě těchto setkání spolupracuje se sociálními
či společensky prospěšnými podniky (např. sociální podnik Aranžérie, Etincelle – Kavárna Mezi řádky, Kokoza, Paletky, Nový prostor aj.),
aby maximalizovala přidanou hodnotu pro všechny zapojené strany. Zapojeným firmám a organizacím pomáhá nastavit strategii
odpovědnosti a definovat konkrétní kroky na jejich cestě k udržitelnému rozvoji.
Prostřednictvím Národní sítě Global Compact v ČR šíří zahraniční trendy, celosvětové know-how a zkušenosti z oblasti firemní odpovědnosti
a udržitelnosti. Vydává pravidelný newsletter a bulletin ze světa společenské odpovědnosti. Prostřednictvím webových stránek a sociálních
sítí informuje o zajímavých událostech, akcích a zprávách ze světa CSR stejně jako o aktivitách svých členů v této oblasti.
V roce 2014 se A-CSR stala partnerem a odborným garantem tří desítek zajímavých akcí a ocenění v oblasti CSR a udržitelného podnikání.
Zástupci Asociace vystupovali v panelu řady národních, ale i mezinárodních konferencí.
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A-CSR v médiích
Mediální prostor získala v řadě uznávaných médiích, jako je např.

Česká televize, FTV Prima, Forbes, Marketing & Media, MF DNES, Lidové noviny, Český rozhlas, aj.

Partneři A-CSR
V posledním roce uzavřela Asociace společenské odpovědnosti řadu významných partnerství.
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Připojte se také
Zaujala vás činnost Asociace
společenské odpovědnosti?
Staňte se také její živou součástí!
Vstupte mezi výjimečné subjekty na poli společenské odpovědnosti, získejte cenné kontakty, prestiž, know-how a inspiraci.
Konzultujte zdarma v rámci členství, mějte přístup k celosvětovým trendům, strategiím a odborníkům. Pochlubte se značkou,
která podtrhne vaše odpovědné aktivity. Nechte o svých aktivitách pravidelně reportovat v médiích a na nejvyhledávanějším
portále o CSR a udržitelném podnikání u nás.

Více na stránkách www.spolecenskaodpovednost.cz.
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Řekli o nás
“Aktivní podporu vzniku lokální sítě UN GC a
 členství v Asociaci společenské
odpovědnosti v
 nímáme jako výbornou příležitost, jak přispět do této o
 blasti
našimi znalostmi a zkušenostmi. Z
 ároveň však i diskutovat nápady a přístup
ostatních firem, které jsou v této oblasti u nás aktivní.”
Marek Felt
regionální ředitel IKEA Česká republika,
Maďarsko a Slovensko

„Naše firemní strategie je založena na sdílení – zážitků, znalostí, zkušeností.
Na členství v Asociaci logicky oceňujeme především možnost sdílet
a získávat praktické zkušenosti v oblasti CSR. Za důležitou považujeme
také diskusi o oblastech, jimž by se mělo firemní CSR v České republice
věnovat, či o úloze státu a firem v řešení společenských problémů.“
Milan Vašina
generální ředitel T-Mobile Česká republika

„Asociaci vnímáme jako odborného partnera, se kterým rozvíjíme společenskou
odpovědnosti a podporou Národní sítě Global Compact přinášíme celosvětové
know-how do ČR.”
Robert Szurman
státní tajemník v Ministerstvu průmyslu
a obchodu a předseda Rady kvality ČR

„A-CSR je prostor pro setkání, sdílení podobných pohledů na svět. Díky Asociaci jsme navázali cenné kontakty a grafické studio Maturus, kde pracují lidé se
zdravotním postižením, získalo nové zákazníky.“
Jitka Čechová
ředitelka sociálního podniku Maturus

„Aby byla organizace v dnešním světě trvale úspěšná, musí naplňovat nová
očekávání svého okolí. Členstvím v Asociaci CSR se můžeme podělit o zkušenosti
s dalšími firmami, jenž se společenskou odpovědností zabývají, abychom se stali
společností, jež budou tato očekávání spolehlivě naplňovat.“
Martin Girášek
provozně-technický náměstek Technických služeb Opava

“Členství v Asociaci společenské odpovědnosti nám umožní navázat
strategická partnerství a načerpat zajímavou inspiraci od dalších korporací.
Máme za sebou několik zajímavých iniciativ a hledáme další příležitosti,
jak se v rámci CSR efektivně zapojit.”

„Neziskový sektor v ČR je stále se vyvíjející mnohdy nepřehledná směs lidí,
nápadů, iniciativ, také v souvislosti s novým občanským zákoníkem a očekávanými legislativními úpravami veřejné prospěšnosti a sociálního podnikání, včetně
připravovaného zcela nového zákona o dobrovolnictví. Členství v A-CSR je proto
pro nás něco jako známka na vysvědčení – chování je na výbornou.“

Werner Anzinger
ředitel hotelu Mandarin Oriental Prague

Jiří Tošner
spoluzakladatel a statutární zástupce HESTIA

„Společenská odpovědnost je vznešené, silné, přesahující téma,
které má velkou šíři uplatnění a Asociace, za přispění členů, je a měla
by být dál v tomto hnutí lídrem.“

„V Asociaci hledáme a nacházíme parťáky, se kterými můžeme snít
a následně měnit svět.“

Jiří Černý, generální ředitel družstva Ergotep

Ladislav Trpák
Chief Idealist, ZOOT
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Závěrečné slovo a poděkování
Ráda bych na tomto místě poděkovala všem, kteří nás (nejen)
v roce 2014 podporovali finančně, dobrovolnou prací či užitečnou
myšlenkou:

Nadaci Karla Janečka za to, že věřila v náš projekt Odpovědná škola a finančně ho podpořila,
ačkoli byl v samotném počátku. Věřím, že jsme za poslední rok na Odpovědné škole provedli obrovský kus práce a projekt je inspirací desítkám škol, které společně s námi aktivně rozvíjí základní principy společenské odpovědnosti u škol.

Kreativnímu studiu LaceUp, které pro nás ve svých volných kapacitách bezplatně
zajišťuje marketing a grafický design. Nesmírně si jejich práce vážím a věřím,
že vás naše identita baví.

Evě Svobodové z Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR za inspirací být silnou
ženou a jít si za svým cílem a důvěru společně rozvíjet CSR také mezi malými a středními podniky.

Radě kvality ČR za spolupráci a partnerství při rozvoji společenské odpovědnosti
a udržitelného podnikání v ČR a podporu vzniku Národní sítě Global Compact Česká
republika.
Časopisu Forbes a jeho šéfredaktoru Petru Šimůnkovi za možnost pojmenovat CSR
pravým jménem a cenné kontakty.
Z celého srdce Georgu Kellovi, zakladateli United Nations Global Compact, úžasné
osobnosti, která je mou životní inspirací a hnacím motorem na cestě k budování
lepší společnosti. Je mi velikou ctí, že jsem s ním mohla strávit několik dní a společně
podepsat memorandum ke vzniku české Národní sítě Global Compact. Česká republika byla vůbec poslední síť, kterou ještě před svým odchodem z UN Global Compact
založil.
Liboru Malému za jeho pohled na svět a příjemná setkání, která postupně mění můj
pohled na svět, ale i sebe sama.
Společnosti T-Mobile za to, že jako první učinila krok do neznáma a stala se signatářem základních principů UN Global Compact v ČR a jako dceřiná společnost
se rozhodla rozvíjet strategii udržitelnosti také lokálně.

Čestné prohlášení:

Impact Hub Praha, jeho zakladatelům a celému jeho týmu za inspiraci a za bezplatné poskytnutí
sídla naší Asociace v tak kreativním prostředí.
Kateřině Kopetzké, kontaktní osobě Národní sítě Global Compact Česká republika, za to,
že vytrvala na nelehké a dlouhé cestě společně vybudovat národní síť této globální iniciativy v ČR.
Kláře Tiché za její obětavou práci a pomoc s rozjezdem projektu Odpovědná škola.
Gabriele Drastichové, která od roku 2015 s láskou pečuje o všechny naše členy a významně
se podílela na rozvoji metodiky projektu Odpovědná škola.
Ivoně Krummerové, odborné stážistce Asociace, za cenné podněty, inspiraci ze zahraničí
a pomoc se zpracováním aktualit.
Společnostem Kofola a UGO, které nám pomáhají s pitným režimem na našich akcích.
Partnerům Asociace, jejím podporovatelům, blízkým spolupracovníkům a také mediím, kteří se
o Asociaci zajímají. Mám velikou radost, že za sebou v posledním roce zanechala tak významnou
mediální stopu, a to bez jediné koruny do placeného PR.
Ze všeho nejvíce však děkuji více než stovce členů Asociace společenské odpovědnosti,
kteří v nás vložili svou důvěru a společně s námi tak šíří myšlenky společenské odpovědnosti
a udržitelnosti do každodenních aktivit.

Lucie Mádlová
výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti

Údaje uvedené ve výroční zprávě Asociace společenské odpovědnosti odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly
ovlivnit přesné a správné posouzení organizace, nebyly vynechány.
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Kontaktní informace:
Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s.
Impact Hub Praha
Drtinova 557/10
150 00 Praha 5
IČ: 014 67 115
e-mail: info@a-csr.cz

Ing. Lucie Mádlová, Ph.D.
výkonná ředitelka
tel.: +420 604 948 496
e-mail: madlova@a-csr.cz
Mgr. Gabriela Drastichová
business development a péče o členy
tel.: +420 777 574 175
e-mail: drastichova@a-csr.cz
Mgr. Kateřina Kopetzká
kontakní osoba Národní sítě Global Compact ČR
tel.: +420 773 909 709
e-mail: kopetzka@a-csr.cz

Výroční zpráva Asociace společenské odpovědnosti 2014

16

Finanční zpráva
Přehled nákladů podle typu výdajů

Přehled výnosů podle zdrojů

Zdroj					

Částka

Zdroj 					

Částka

Prodané zboží				
Náklady na reprezentaci		
Ostatní služby 				
Dary						
Ostatní náklady				

7 475 Kč
7 702 Kč
72 397 Kč
1 000 Kč
43 879 Kč

Přehled výnosů
Tržby z prodeje služeb			
Jiné ostatní výnosy			
Přijaté příspěvky (dary)		

68 445 Kč
20 023 Kč
51 296 Kč

Celkem

139 764 Kč

Celkem					

				

132 453 Kč

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 31. 12. 2014.
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Účetní závěrka

Rozvaha k 31. 12. 2014

Aktiva				

Stav k 1. dni
účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

Pasiva				

Stav k 1. dni
účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

A. dlouhodobý majetek celkem

0

0

A. vlastní zdroje

5 459 Kč			

12 770 Kč

B. krátkodobý majetek

6 519 Kč			

74 125 Kč

A.I. jmění celkem

-			

-

B.I. zásoby

-			

-

II. Výsledek hospodaření

5 459 Kč			

12 770 Kč

B.II. pohledávky

0			

45 119 Kč

B. Cizí zdroje

1 060 Kč			

61 355 Kč

B.III. krátkodobý fin.maj.

5 349 Kč			

27 836 Kč

I. Rezervy

-			

-

B.IV. jiná aktiva

1 170 Kč			

1 170 Kč

II. dlouhodobé závazky

-			

-

Aktiva celkem			

6 519 Kč			

74 125 Kč

III. krátkodobé závazky

1 060 Kč			

21 287 Kč

IV. jiná pasiva celkem

-			

40 068 Kč

Pasiva celkem			

6 519 Kč			

74 125 Kč

Celkem

			

Hlavní činnost

Náklady			

Hlavní činnost

I. Sp.nákupy

7 475 Kč					

7 475 Kč

I. Tržby za vl.výkony

68 445 Kč

68 445 Kč

II. služby

80 099 Kč				

80 099 Kč

II. změna

-

-

III. osob.náklady

0					

0

IV. ost.výnosy

20 023 Kč

20 023 Kč

IV. daně

0					

0

VI. přijaté příspěvky

51 296 Kč

51 296 Kč

V. ostatní náklady

44 879 Kč				

44 879 Kč

VII. provozní dotace

-

-

VI. odpisy

-					

-

Výnosy celkem			

139 764 Kč

139 764 Kč

tvorba rezerv			

-					

-

VII. posk.příspěvky

-					

-

Náklady celkem			

132 453 Kč				

132 453 Kč

Hospodářská činnost

Hospodářská činnost

Celkem

Výsledek hospodaření před zdaněním: 7 311 Kč
Výsledek hospodaření po zdanění: 7 311 Kč
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Příloha k účetní závěrce

Za účetní období 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014

Název účetní jednotky: Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s., sídlo: Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, ičo: 01467115
Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č.504/2002 Sb. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti)
a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici.
1) Základní informace
Orgány obecně prospěšné společnosti Asociace společenské odpovědnosti (dále jen „A-CSR“)
orgány A-CSR jsou: Správní rada, Dozorčí rada, Ředitel
ředitelka: Ing. Lucie Mádlová, Ph.D.
spisová značka: O 1565 vedená u Městského soudu v Praze
2) Účetní období, použité účetní metody, způsob zpracování, úschova a jiné údaje
Účetním obdobím je kalendářní rok 2014. Účetní jednotka používá účetní metody dané zákonemč. 563/1991 Sb. o účetnictví, Vyhláškou č. 504/2002 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem
činnosti není podnikání a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavní činností není podnikání. Účetnictví je vedeno v Ekonomickém systému JUMP, je zpracováváno externě firmou
Topinková Šárka. Originály smluv jsou uloženy v sídle A-CSR. Kopie smluv a originály účetních dokladů (faktur, výpisů z bankovních účtů a pokladních dokladů a dalších dokladů) jsou předávány účetní
firmě po skončení daného měsíce, účtování probíhá průběžně. Zaúčtované doklady jsou vraceny A-CSR. Byla stanovena kategorie drobného dlouhodobého hmotného majetku od 3 000 do 40 000 Kč,
který je evidován pro účely inventarizace, tento majetek se neodepisuje. A-CSR netvoří rezervy ani opravné položky.
3) Přepočet aktiv a závazků v cizí měně
Při vzniku krátkodobých i dlouhodobých pohledávek a závazků v cizí měně používá A-CSR pevný měsíční devizový kurs České národní banky, stejně tak při zániku pohledávek a závazků.
4) Majetkové cenné papíry, dluhopisy a podobné cenné papíry
A-CSR nevlastní žádné cenné papíry.
5) Výsledek hospodaření v členění podle hlavní a hospodářské činnosti a pro účely daně z příjmů
A-CSR dosáhla v daném účetním období účetní zisk:
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti: 7 311 Kč
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti: 0 Kč
6) Údaje o průměrném evidenčním přepočteném počtu zaměstnanců
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců: 0 Kč
7) Výše stanovených odměn a funkčních požitků za účetní období členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů
V souvislosti s členstvím ve výše uvedených orgánech A-CSR nenáleží členům žádné odměny.
8) Zjištění základu daně z příjmů
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2014:
Výdaje neuznané: 132 453 Kč
Náklady související s hlavní činnost: 132 453 Kč
Příjmy, jež nejsou předmětem daně: 139 764 Kč
Příjmy osvobozené od daně: 0 Kč
Příjmy ke zdanění: 0 Kč
Základ daně: 0 Kč
Ke zdanění (zaokrouhleno na tisíce dolů): 0 Kč
9) Údaje o významných položkách rozvahy
10) Dary a dotace
V průběhu roku 2014 přijala A-CSR dary v celkové výši: 51 296 Kč
V průběhu roku 2014 přijala A-CSR dotace v celkové výši: 0 Kč

V Praze dne 30. 6. 2015
Lucie Mádlová
výkonná ředitelka A-CSR
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www.spolecenskaodpovednost.cz

