
FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021 

 

1) Příjmy 

Celkové finanční příjmy organizace za rok 2021 činily 143 450 Kč.  

Z toho 64 200 Kč byly dary zaslané na sbírkový účet a 4 017 Kč byl vklad výtěžku z rozpečetěné 

pokladničky, celkem 68 217 Kč. 

Na provozní účet bylo přijato 75 232,63 Kč, z čehož 38 036,63 Kč tvořili dary na hlavní a provozní 

činnost, 26 774 Kč příjmy z prodeje kalendáře a 1 273 Kč příspěvky na poštovné za publikace a hračky 

Lippyho.  

Členské příspěvky činily celkem 9 149 Kč, z čehož 6 149 Kč tvoří příspěvky na rok 2021,  2 400  Kč na rok 

2022. 

 

  

Největšími dary v roce 2021 byly od společnosti Lékárna Holding ve výši 21 000 Kč, 15 000 Kč od paní 

Ing. Marcely Navrátilové a 10 000 Kč od paní Ing. Heleny Zaviačičové.  

Od společnosti GIVT a.s. (givt.cz) byla přijata částka 2 947 Kč. 

Od společnosti Igepa velkoobchod papírem spol. s r.o. nám byl poskytnut věcný dar -papír na dotisk 

brožury Od rozštěpu k úsměvu a příručky Mami, tati procvičujte se mnou v celkové výši 8 705,- Kč. 
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2) Výdaje 

Celkové výdaje organizace za rok 2021 činily 164 318 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 – dotisk knihy Od rozštěpu k úsměvu 21 945,00 

publikace – dotisk příručky Pro Tvůj šťastný úsměv 16 555,00 

poštovné - příručky, publikace 536,00 

celkem 39 036,00 

Lippy - hračka dětem do nemocnic   

plyšová hračka Lippy 31 350,00 

kojenecká body s logem 17 958,00 

poštovné a obálky – Lippy 434,00 

celkem 49 742,00 

setkání - Vizovice   

pobyt dětí s rozštěpem 34 300,00 

dárky pro děti - balónky 1 291,00 

celkem 35 591,00 

kalendář   

tisk stolních kalendářů a informačních letáků 29 948,00 

poštovné 4 020,07 

celkem 33 968,07 

celkem hlavní činnost 158 337,07 

 

 

B) doplňková činnost a režie 

režie   

vedení jednoduchého účetnictví a související 
agenda 

3 855,00 

hosting domén stastny_usmev.cz 1 210,00 

registrace domény lippy.cz 716,32 

poštovné, kredit do DS  200,00 

celkem režie a provoz 5 981,32 

celkem režie a doplňková činnost 5 981,32 

celkem 164 318,39 

 



 

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. 2021 činil 35 450,57 Kč a konečný stav k 31. 12. 2021 

byl 74 345,66 Kč.  

Počáteční stav sbírkového účtu k 1. 1. 2021 byl 194 362,51 Kč, k 31. 12. 2021 činil 134 598,66 Kč.  

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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