
FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019 

1) Příjmy 

Celkové finanční příjmy organizace za rok 2019 činily 182 679,74 Kč, z čehož 118 600 Kč byly přijaty na 

sbírkový účet spolku a 64 079,74 Kč na provozní účet. 

 

 

Šťastný úsměv obdržel v roce 2019 finanční dary na hlavní činnost v celkové výši 168 081, 48Kč, resp. 

170 481, 48 Kč včetně darů na provoz. 

Formou daru ve výši 24 033 Kč jsme získaly výtěžek od organizace Dobré místo pro život 

z předvánočních trhů v Olomouci.  

21 000 Kč bylo ve čtyřech platbách přijato na sbírkový účet od paní Marcely Karmazínové, 14 600 Kč 

výnos z prodeje knihy Návrat do minulosti od Martiny Kolískové byl poukázán na sbírkový účet spolku. 

Dalšími významnými dary byly finanční dary ve výši 10 000 Kč od firmy MEKOS GROUP a.s., 9 250 Kč 

od paní Marie Kubíkové, a dále tradiční dar od paní Hany Grulové 8 500 Kč, který byl i v roce 2019 

použit na výrobu dárků pro děti s rozštěpem na přátelské setkání ve Vizovicích. 

Příjmy z prodeje vlastních výrobků činily 3 348,26 Kč, jde o příjmy z prodeje publikací a plyšové hračky 

Lippy.  

31 765 Kč je nefinančním příjmem z reklamy od firmy Igepa a Dal Tisku, které poskytla protiplnění 

formou materiálu na druhý výtisk logopedické příručky. 

Členské příspěvky byly vybrány v celkové hodnotě 5850 Kč. Na rok 2019 byly doplaceny členské 

příspěvky ve výši 3 400 Kč a na rok 2020 spolek přijal částku 2 550 Kč. 
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2) Výdaje 

Celkové výdaje organizace za rok 2019 činily 111 927,44 Kč (bez průběžných položek = převody mezi 

účty a pokladnou). Tyto zdroje byly využity na následující projekty a aktivity: 

A) hlavní činnosti 

činnost Kč 

  

poštovné - příručky, publikace 1 487,00 

celkem 1 487,00 

Lippy - hračka dětem do nemocnic   

poštovné a obálky – Lippy 3 163,00 

celkem 3 163,00 

setkání - Vizovice   

dárky pro děti do Vizovic - deky s medvídky, pera, držáky 11 450,76 

úhrada pobytu dětí s rozštěpem 25 390,00 

šátky pro děti 12 088,00 

Papírové tašky s logem 6 776,00 

exkurze kozí farma Vlček 2 250,00 

celkem 57 954,76 

kalendář   

tisk stolních kalendářů a novoročenek 31 944,00 

poštovné, bankovní poplatek 3 546,00 

celkem 35 490,00 

fotokniha a výstavy   

realizace výstavy 2 124,00 

přeprava výstavních panelů  712,00 

celkem 2 836,00 

vybavení čekárny FNUSA   

doplnění vybavení čekárny FNUSA 548,00 

celkem 548,00 

celkem hlavní činnost 101 478,76 

 

B) doplňková činnost a režie 

režie   

vedení jednoduchého účetnictví a související agenda 4 290,00 

hosting domén stastny_usmev.cz, prodloužení domény 2 111,45 

facebook 3 567,23 

kancelářské potřeby 253,00 

poštovné, známky a obálky 227,00 

celkem režie a provoz 10 448,68 

celkem režie a doplňková činnost 10 448,68 

celkem 111 927,44 

 



 

Veškeré finanční příjmy a výdaje je možné průběžně sledovat na transparentním bankovním účtu 365 

dní zpětně. Organizace má bankovní účty vedené u Fio banky a to zcela zdarma.  

Počáteční stav provozního bankovního účtu k 1. 1. 2019 činil 104 400,75 Kč a konečný stav k 31. 12. 

2019 byl 80 070,19 Kč.  

Počáteční stav sbírkového účtu k 1. 1. 2019 byl 74 408 Kč, k 31. 12. 2019 činil 169 045,68 Kč. Tento 

účet byl otevřen v rámci dlouhodobé sbírky Pro Šťastný úsměv v roce 2016. Jednou za rok je 

zpracováno průběžné vyúčtování, které kontroluje Odbor kontroly, oddělení kontroly příspěvkových 

organizací a daňového řízení, Krajský úřad Olomouckého kraje. Při kontrole v roku 2019 nebyly 

uznány výdaje za kalendář jako výdaje splňující hlavní účel sbírky, ale pouze jako propagační 

předmět, tudíž na kalendář byla využita jen poměrná režijní část a zbytek musel být převeden 

z provozního účtu.  

Finanční zprávu zpracovala Ing. Hana Hlavínová Malyková – pokladník spolku 
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