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I . Přehled aktivit, událostí a výsledků práce spolku v roce 2020


Aktivně jsme se zapojili do pomoci matkám samoživitelkám



Účasnili jsme se V. ročník koncertu na podporu dětí s DMO v Rekreačním zařízení
VLS s.p. Olšina



Společně s NNO Hašle z.s. jsme se účasnili setkání rodin s dětmi s Dětskou
mozkovou obrnou na Šumavě v RZ Olšina VLS s.p.

Cíle spolku v roce 2021
 Pokračovat v započaté práci s matkami samoživitelkami a navázat další spolupráci
s partnerskými společnostmi .
 Opětovně se účastnit akcí našich partnerů .
 Vytvářet společné sportovní, kulturní a jiné volnočasové činnosti.
 Finančně pomáhat rodinám dětí, ke zlepšení jejich situace.
 Koordinovat, propagovat a rozšiřovat poslání a činností NNO.

II . Hospodářské zhodnocení roku 2020
NNO Slzička z.s. disponovala v roce 2020 těmito
Příjmy:
- členské příspěvky
- jiné příjmy spolku (dary od členů i nečlenů) v rámci jeho nevýdělečné zájmové
činnosti
- dotace a sponzorské dary

Výdaje :
-

provozní náklady spolku
dary pro námi sponzorované samoživitelé
nákup potravin, základních prostředků pro domácnost ,bílé techniky a ošacení

Oběžným majetkem spolku jsou
peněžní prostředky na jeho účtu číslo 103 290 7218 / 6100
Spolek s ohledem na podstatu své činnosti nepořizuje ani neudržuje žádné zásoby
a případně vzniklé pohledávky či závazky jsou pouze krátkodobého (spíše technickoprovozního) charakteru.
Podrobný rozpis příjmů a výdajů je součástí IV. části této Výroční zprávy
III . Účetní agenda roku 2020
Účetnictví NNO Slzička z.s. je vedeno jako jednoduché
Účetní agendu v roce 2020 vedla průběžně paní Michaela Rennerová pověřená předsedou
spolku.
Finanční toky se uskutečňovaly cestou bankovního účtu spolku vedeného u EQUA Bank dále
přes hotovostní operace.
Účetní agenda včetně všech souvisejících dokladů a protokolů je uložena v archivu spolku jak
v elektronické, tak i v listinné podobě.
Kontrolu vedení účetní agendy prováděl průběžně revizor spolku.
Kontrolu účetní uzávěrky provedl revizor spolku.
IV. Kontroly a revize provedené v roce 2020 (revizní zpráva)
Hospodaření NNO Slzička z.s. probíhá dle platných zákonů i podle interních účetních
pravidel.
Stav na účtu vedeném u EQUA Banky s číslem 1032907218/6100 byl k 31.12.2020
1.637,02 Kč
Stav v pokladně NNO Slzička z.s. k 31.12.2020
1.852,00 Kč

Celkové příjmy v roce 2020 činily

128.000, 00 Kč

Výdaje byly realizovány v celkové výši

124.511,00 Kč

Podrobný rozpis příjmů a výdajů
Příjmy:
- na členských příspěvcích bylo přijato
3.000,00 Kč
- jiné příjmy sdružení v rámci jeho nevýdělečné zájmové činnosti
(dary od členů i nečlenů, dotace) tvořily
125.000,00 Kč
Výdaje:
- součet všech úhrad za provoz spolku činil
- sponzorské dary samoživitelům ve výši

124.511,00 Kč
108.653,00 Kč

Vize a plány do budoucna
Naším zásadním cílem je dále pomáhat matkám samoživitelkám v jejich tíživé situaci.
Podporovat další setkání samoživitelů a tím podpořit volnočasovou aktivitu dětí.
Poděkování
Rádi bychom zde vyslovili poděkování našim sponzorům a dárcům , kteří se v roce 2020
podíleli na činnosti naší organizace.

V Květné dne 20.01.2021
Václav Arnošt
předseda

