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METHODOLOGY CENTRE FOR ENVIRONMENT ASSESSMENT
Informace o organizaci METCENAS o.p.s.
1. Název společnosti:

METCENAS o.p.s.
Tleskačova 1329/16, Plzeň, PSČ 323 00
IČ: 24893523
Společnost ke dni 7/8/2014 změnila sídlo a změna byla zapsána v obchodním rejstříku.

2. Právní forma:
Obecně prospěšná společnost. Organizace METCENAS o.p.s. byla
v roce 2013 schválená jako výzkumná organizace MŠMT CR
3. Druh obecně prospěšných služeb:
Samostatný výzkum a vývoj pro oblast hodnocení životního prostředí, udržitelného rozvoje
a poskytování informačních služeb.
 Poskytování výstupů samostatného výzkumu a dostupných zkušeností,
vzdělávací a podpůrné služby, transfer znalostí a vlastní kapacity pro podporu
udržitelného rozvoje.
 Systematické školení a vzdělávání především pracovníků veřejné správy v oblasti
životního prostředí, a terciárni vzdělávání.
 Vývoj národních srovnávacích listin. určených k přeshraničnímu srovnávání.
 Harmonizace metodik, jejichž předmětem je hodnoceni životního prostředí ,
ajejich uplatňování v přístupech Evropských institucí.
 Hodnocení stavu životního prostředí, monitorování politik , opatření a nástrojů
používaných k jeho změnám, zpracovávání návrhů pro zlepšování a zkvalitňování
informací o životním prostředí a pro jejich širší dostupnost.
 Podpora transparentnosti a otevřenosti veřejné správy především v oblasti životního
prostředí.
 Vytvářeni a sdíleni platformy pro spolupráci veřejných institucí zemí Střední a
Východní Evropy a Balkánu, sdílení dobrých zkušeností a horizontální spolupráce s
cílem využít jedinečnosti a odborné znalosti těchto zemí v posilování jejich
významu v nadnárodním kontexu.
4. Datum vzniku-zápisu do obchdního rejstříku:
5. Statutární orgán ke dni 31.12.2013:

20. dubna 2011

RNDr. Zuzana Boukalová – ředitelka

6. Účetní jednotka nemá majetkový podíl v jiné obchodní společnosti ani družstvu.
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7. Zaměstnanci v roce 2013:







RNDr. Zuzana Boukalová
Ing. Filip Čejka
Mgr. Tereza Ponocná
Ing. Josef Veselý
Mgr. Klára Vočadlová
Jan Košler

8. Zásoby byly oceňovány pořizovacími cenami. Společnost nemá zásoby ani hmotný
majetek vytvořený vlastní činností.
9. V roce 2014 nebyla při oceňování použita reprodukční pořizovací cena.
10. V roce 2014 neměla společnost zásoby oceňované na úrovni vlastních nákladů.
11. V roce 2014 společnost nezměnila způsob oceňování, postupy účtování, uspořádání
položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek. Účetní jednotka v roce 2014
neuplatňuje daňové odpisy investičního majetku.
12. Opravné položky k investičnímu majetku nebyly v roce 2014 vytvořeny
13. Společnost nevlastní investiční majetkové cenné papíry ani majetkové účasti.
14. Společnost nemá pohledávky za upsaným vlastním jměním, nebyly ji poskytnuty dary.
Společnosti byla poskytnuta dotace ze 7. Rámcového programu EU.
15. Společnost nemá pohledávky nai závazky kryté podle zástavního práva.
16. Společnost nemá v roce 2014 tvrobu ani čerpání rezerv.
17. Ocenění majetku v účetnictví odpovívá ocenění tržnímu.
18. Společnost nemá pronajatý majetek.
19. Společnost nemá žádné půjčky, úvěry a poskytnuté záruky a ani je neposkytla.
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Finanční informace o výzkumné neziskové společnosti METCENAS o.p.s.
Hlavní zdroje financování v roce 2014
-

Grantový projekt 7.RP ENSOCIO-LA

Výdaje na řízení organizace se pohybovaly ve výši 5% výdajů společnosti.
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Finanční a ekonomické údaje
Rozvaha (v tis. Kč):
AKTIVA
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Zásoby
Pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Jiná aktiva
Aktiva celkem

k 31. 12. 2014
0
0
0
0
0
88
814
5
877

PASIVA
Vlastní zdroje
Cizí zdroje
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Jiná pasiva – výnosy příštích období
Pasiva celkem

740
137
0
137
0
877

Výkaz zisku a ztrát (v tis. Kč):
NÁKLADY
Spotřebované nákupy
Služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady celkem
Finanční náklady
Náklady celkem

k 31. 12. 2014
41
1784
891
3
65
0
2784

VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony
Ostatní výnosy celkem
Finanční výnosy
Provozní dotace
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

1695
27
0
1366
3088
304
292
***
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