
FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020 

1) Příjmy 

Celkové finanční příjmy organizace za rok 2020 činily 106 279,44 Kč, z čehož 49 920 Kč byly přijaty na 

sbírkový účet spolku a 56 359,44 Kč na provozní účet. 

 

  

Šťastný úsměv obdržel v roce 2020 finanční dary na hlavní činnost v celkové výši 75 320 Kč, resp. 

77 720 Kč včetně darů na provoz. 

Příjmy z prodeje činily 26 259,44 Kč, jde o příjmy z prodeje publikací, knihy Návrat z minulosti a 

plyšové hračky Lippy.  

Členské příspěvky byly vybrány v celkové hodnotě 2300 Kč. Na rok 2020 byly doplaceny členské 

příspěvky ve výši  1 100 Kč a na rok 2020 spolek přijal částku  1200 Kč. 

Vzhledem k epidemiologické situaci kvůli COVID_19 nebylo možné organizovat setkání ve Vizovicích, 

ani jiné fundraisingové aktivity typu předvánoční trhy apod.  

Tradiční dar od Ing. Hana Grulové tentokrát ve výši 10 000 Kč jsme využili na výrobu dárků pro děti, 

které využijeme v následujícím roce.   

Nicméně v roce 2020 se podařilo získat mimořádný nefinanční účelově vázaný dar od firmy Ikea Česká 

republika,  s.r.o. ve výši  15 000 Kč. 
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2) Výdaje 

Celkové výdaje organizace za rok 2020 činily 125 582,41 Kč (bez průběžných položek = převody mezi  

provozním a sbírkovým účtem). Tyto zdroje byly využity na následující projekty a aktivity: 

A) hlavní činnosti 

činnost Kč 

    

publikace – leporelo Příběh Lva Lippyho 5 534,00 

poštovné - příručky, publikace 4 532,00 

celkem 10 066,00 

Lippy - hračka dětem do nemocnic   

plyšová hračka Lippy 39 900,00 

poštovné a obálky – Lippy 515,00 

celkem 40 415,00 

setkání - Vizovice   

dárky pro děti do Vizovic - REDA 13 269,65 

trička pro děti 19 591,00 

celkem 32 860,65 

kalendář   

tisk stolních kalendářů a informačních letáků 24 745,00 

poštovné 2 642,00 

celkem 27 387,00 

vybavení čekárny FNUSA   

doplnění vybavení čekárny FNUSA 3 073,00 

celkem 3 073,00 

foto soutěž   

odměna do soutěže 3 092,00 

celkem 3 092,00 

celkem hlavní činnost 116 893,65 

 

B) doplňková činnost a režie 

režie   

vedení jednoduchého účetnictví a související 
agenda 

4 485,00 

hosting domén stastny_usmev.cz 1 210,00 

facebook 2 719,66 

poštovné, známky a obálky, bankovní poplatek 274,00 

celkem režie a provoz 8 688,66 

celkem režie a doplňková činnost 8 688,66 

celkem 125 582,41 

 



 

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. 2020 činil 80 070,19 Kč a konečný stav k 31. 12. 

2019 byl 35 450,57 Kč.  

Počáteční stav sbírkového účtu k 1. 1. 2020 byl 169 045,68 Kč, k 31. 12. 2020 činil 194 362,51 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. Více viz kontrolní zpráva.  

Finanční zprávu zpracovala Ing. Hana Hlavínová Malyková – pokladník spolku 
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