Finančná správa AOZPO SR za rok 2016
Organizácia už niekoľko rokov pracuje formou chránenej dielne, V 1. polroku. 2016
zamestnávala 3 pracovníkov s ťažkým zdravotným postihnutím (spolu iba dva celé pracovné
úväzky), v 2. polroku vzhľadom na finančné problémy už iba 2 pracovníkov (spolu na jeden
celý pracovný úväzok). Na čiastočná úhradu prevádzkových nákladov získava príspevky
z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, na doplatenie úhrady musí získavať finančné
prostriedky z iných zdrojov.
V r. 2016 AOZPO SR hospodárila na nasledovných účtoch:
SBERBANK:
• Základný účet č. SK65 3100 0000 004000 764 009
• Účet č. SK 21 3100 0000 004000 764 025 – účet „Slovensko bez bariér“, ktorý sa
používa na príjem 2% z daní z príjmov právnických a fyzických osôb a na príjem
sponzorských darov.
Prehľad príjmov a výdavkov poskytujú nasledovné tabuľky:
Príjmy na oboch účtoch:
Príjmy celkovo za r. 2016:
Refundácie nákladov CHD – ÚPSVaR I.
Dary od fyzických osôb

23 976,20 €
8 116,85 €
4 639,20 €

Slov. paralymp. výbor

2 000,00 €

Štúdia pre Eur. Parlament (Org.)
Odmeny za iné poskytnuté služby

1 500,00 €
580,00 €

Poskytnutie rekl.služieb (Neoprot)
2% z daní
Z verejnej zbierky
Pôžičky
Iné

1 500,00 €
2 901,45 €
67,20 €
2 650,00 €
21,50 €

(P. Kurhajec, Valušková, Rác,
Orgonášová, Pašková, Nigut)
(sociálne a legislatívne
poradenstvo)
(dotazníky pre EÚ, OZ „Záleží
nám“)

Výdavky z oboch účtov:
Výdavky celkovo za rok 2016
Prenájom kancelárie
Mzdy
Odvody do SP
Odvody do ZP
Daň z príjmov FO
Daň z príjmov PO
Splátky pôžičiek
Dary a príspevky iným subjektom
Prevádzková réžia
Zásoby
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami

22 145,76 €
2 753,16 €
6 447,96 €|
2385,23 €
275,94 €
176,57 €
18,85 €
7 550,00 €
1 150,02 €
1 317,40 €
70,63 €
1 830,44 €

Nájom, energie, voda
Javorský, Savarijová, Danáková
Za pracovníkov s ŤZP
Za pracovníkov s ŤZP

Antidekubitálne matrace

Stav pokladne a účtov k 31. 12. 2016
Pokladňa:
Účet č. SK65 3100 0000 004000 764 009
Účet č. SK21 3100 0000 004000 764 025

253,83 €
1 308,80 €
1 668,26 €

Spolu:

2 977,06 €

Záväzky k 31.12.2016
Slovak Telekom (poplatok za pevnú linku)
RTVS nájom (12/2015)
Spolu:
Pôžičky k 31. 12. 2016
M. Orgonášová
Spolu:

40,92 €
219,43 €
260,35 €
1 300,00 €
1 300,00 €

Vzhľadom na systém poskytovania finančných príspevkov z ÚPSVaR len formou čiastočných
refundácií, bolo nutné zabezpečovať riadny chod organizácie (úhrada nájomného, telefónnych
účtov, miezd, odvodov a iných položiek) neustálym hľadaním ďalších finančných zdrojov,
pôžičkami, ako aj 3 mesačným neplateným voľnom pracovníkov a redukovaním pracovných
úväzkov.
Aj v r. 2016 bolo nutné venovať pozornosť najmä priebežnému získavaniu finančných
prostriedkov, vypracovávaniu projektov, oslovovaniu sponzorov. Napriek nepriaznivým
okolnostiam činnosť AOZPO SR sa v r. 2016 udržala a postupne sme zlikvidovali veľkú časť
pohľadávok z minulosti.

Bratislava, 24. marca 2017
Správu na základe účtovných dokladov
spracovala MUDr. Mária Orgonášová, CSc.
prezidentka AOZPO SR

