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1. PRÍHOVOR ZAKLADATEĽOV
Do projektu Dobrý anjel sme v roku 2006 vstupovali s nádejou dávať nádej. Vedeli sme, že rodín s deťmi, ktoré
potrebujú našu pomoc je veľa a že problémy, ktorými si prešli a prechádzajú sú naozaj veľké. Do dnešného dňa nám
rukami a srdcami prešlo viac ako 3000 ľudských osudov. Videli sme, čítali a cítili koľko bolesti je v týchto rodinách.
Oni nám ale dali vedieť, ako veľmi im Dobrí anjeli pomáhajú a vieme, že naše rozhodnutie bolo správne a má zmysel.
Za ten čas sme pochopili ešte jednu významnú vec: pocit rodičov a detí, že nie sú v svojom trápení sami – že držia
nad nimi ochranné krídla Dobrí anjeli, je pre nich veľkou posilou. Neraz sa človek práve kvôli beznádeji z finančnej
núdze, ale aj kvôli osamoteniu a nepochopeniu vzdáva. Veríme a čítame to aj v každodenných listoch od príjemcov,
že vďaka Dobrým anjelom nachádzajú príjemcovia silu bojovať, nevzdávať sa a žiť.
Emotívna a solidárna stránka DOBRÉHO ANJELA je veľmi dôležitá. Ďakujeme darcom za ich súcit. Ďakujeme im aj
za to, že sa dokázali aj v čase finančnej krízy podeliť s tými, ktorí to najviac potrebujú. Napriek tomu, že rok 2009
bol rokom, kedy slovo kríza rezonovalo všade vôkol nás, kríza v ľudských srdciach nenastala. V spomínanom roku
vzrástol počet Dobrých anjelov na 69 590 (k 31.12.2009) teda naše rady rozšírilo 22 803 nových darcov. Podarilo sa nám
vyzbierať a prerozdeliť do posledného centu 3 019 924 EUR, čo je o 800 560 EUR (36%) viac ako v roku 2008. Ku koncu
roku 2009 sme v našom Systéme pravidelne pomáhali 2 508 rodinám s deťmi. Zo všetkých síl sa budeme snažiť, aby
tieto čísla rástli, pretože rodín, ktoré potrebujú našu pomoc, je veľa.
Naša obrovská vďaka nepatrí len Dobrým anjelom, ale aj lekárom, sestričkám a ostatnému zdravotnému personálu,
pretože bez ich pomoci by sa naši anjeli a ich chránenci len ťažko našli. Vďaka odporúčaniam lekárov je každá žiadosť
zaradená ihneď do Systému. Ďakujeme im aj za to, že sa dennodenne starajú o chorých, liečia ich a dávajú im nádej
a lásku.
Ako sme si na začiatku stanovili, tak sa snažíme aj fungovať: transparentne, adresne a dôveryhodne. Preto sme,
ako každý rok, tak aj za rok 2009 poprosili spoločnosť PricewaterhouseCoopers o audit dodržiavania finančných
pravidiel Systému.
Ďakujeme za každé dieťa a za každého rodiča našim Dobrým anjelom, príjemcom pomoci, priateľom, dobrovoľníkom
a partnerom.

Ing. Andrej Kiska
zakladateľ

Ing. Igor Brossmann
zakladateľ
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2. ETICKÝ KÓDEX

Ako zakladatelia neziskovej organizácie DOBRÝ ANJEL, systému humanitárnej občianskej
finančnej pomoci, týmto dávame

VEREJNÝ PRÍSĽUB
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
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Neziskovú organizáciu sme založili S ČISTÝM ÚMYSLOM pomáhať vybudovať systém občianskej
finančnej pomoci, ktorý by dokázal sprostredkovávať pravidelnú humanitárnu pomoc rodinám,
kde mama, otec alebo dieťa trpí na rakovinu alebo dieťa trpí na inú zákernú chorobu, a ktorí sa nie
vlastným pričinením ocitli vo finančnej tiesni.

Všetku našu činnosť budeme vykonávať ZDARMA, bez nároku na akúkoľvek formu honoráru.
To platí aj o členoch Správnej rady, Dozornej rady a ich rodinných príslušníkoch.

Budeme dbať, aby bola vždy dodržaná ÚPLNÁ ADRESNOSŤ. Darca bude poznať meno aj adresu
chorého človeka, ktorý bude jeho peniaze dostávať. Príjemca bude poznať meno a adresu darcu
len so súhlasom darcu.

Budeme dbať, aby bola vždy dodržaná ÚPLNÁ TRANSPARENTNOSŤ. Darca si bude môcť v systéme
na webovej stránke pravidelne skontrolovať nielen komu, ale aj kedy sú jeho peniaze doručované.

Budeme dbať o ÚPLNÉ ZACHOVANIE VÝŠKY FINANČNÉHO DARU. K príjemcovi sa bude dostávať plná
čiastka, ktorú darca bude darovávať. Ak desať darcov bude mesačne posielať napr. 100 Sk, tak jeden
príjemca bude mesačne dostávať plných 1 000 Sk.

Ako zakladatelia nikdy NEBUDEME ROZHODOVAŤ O VÝBERE PRÍJEMCOV FINANČNEJ POMOCI.
O výbere príjemcov finančnej pomoci nikdy nebudú rozhodovať ani členovia Správnej rady, Dozornej
rady, ani pracovníci neziskovej organizácie, ani ich rodinní príslušníci. Príjemcov finančnej pomoci
bude určovať tím nezávislých odborníkov, ktorí pôsobia v priamej blízkosti ľudí odkázaných na
pravidelnú humanitárnu finančnú výpomoc a sú schopní objektívne zhodnotiť ich sociálnu situáciu.

Budeme pravidelne zverejňovať úplné výsledky o hospodárení.
VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA BUDÚ TRANSPARENTNÉ a ĽAHKO DOSTUPNÉ VEREJNOSTI.
Výsledky hospodárenia budú naviac obsahovať aj také skutočnosti, ktorých zverejnenie nie je
povinné, aby sme ešte podrobnejšie, ako vyžaduje zákon, popísali hospodárenie spoločnosti.

Všetky PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY súvisiace so zabezpečením činnosti neziskovej organizácie
BUDÚ HRADENÉ Z INÝCH ZDROJOV, ako z príspevkov darcov. Tak, aby bol dodržaný prevod plnej výšky
peňazí od darcov, Dobrých anjelov, k príjemcovi.

Naším cieľom je DLHODOBÉ ROZVÍJANIE ČINNOSTI neziskovej organizácie.

Budeme si CTIŤ A VÁŽIŤ KAŽDÉHO DARCU, Dobrého anjela, rovnako, bez ohľadu na výšku jeho
mesačného príspevku.

V Bratislave, dňa 20. 06. 2006

3. ČO JE SYSTÉM DOBRÝ ANJEL
DOBRÝ ANJEL je humanitárny Systém občianskej finančnej pomoci, ktorý pravidelnými
mesačnými finančnými príspevkami pomáha rodinám s deťmi, kde otec, mama alebo niektoré
z detí trpí na rakovinu , alebo dieťa má inú zákernú chorobu (napríklad detská mozgová obrna,
cystická fibróza, chronické ochorenie obličiek) a rodina je vo finančnej tiesni.
DOBRÝ ANJEL je systém, s ktorým môžu až desaťtisíce darcov, Dobrých anjelov, relatívne
malými pravidelnými mesačnými príspevkami každý mesiac výrazne finančne pomáhať
až tisíckam chorých.
Cieľom neziskovej organizácie DOBRÝ ANJEL je, aby chorý človek a jeho rodina dostávali
pravidelnú humanitárnu mesačnú finančnú výpomoc okolo 100 EUR.
Darcovia, Dobrí anjeli, prispievajú pravidelne každý mesiac ľubovoľnou čiastkou. Ak darcovia
budú prispievať mesačne čiastkou 5 EUR, tak na jedného príjemcu potrebujeme nájsť približne
20 darcov, Dobrých anjelov.
Veríme, že mesačný príspevok okolo 100 EUR môže aspoň trochu pomôcť preklenúť finančnú
tieseň, do ktorej sa veľmi často dostávajú ľudia a ich rodiny po prepuknutí zákerných ochorení.
V počiatočnej fáze Systém DOBRÝ ANJEL pomáhal iba rodinám s deťmi, kde je niekto chorý
na rakovinu, od októbra 2007 pomáhame aj rodinám, kde dieťa trpí na inú zákernú chorobu,
napríklad detskú mozgovú obrnu, cystickú fibrózu, alebo chronické zlyhanie obličiek.

Jedinečnosť Systému DOBRÝ ANJEL tvoria 3 piliere
1. Pomáha pravidelne každý mesiac
Systém DOBRÝ ANJEL umožňuje tisícom darcov, Dobrým anjelom, pravidelne každý
mesiac finančne pomáhať stovkám rodín vo finančnej tiesni, kde otec, mama alebo
niektoré z detí trpí na rakovinu, alebo dieťa má inú zákernú chorobu (napríklad
detská mozgová obrna, cystická fibróza, chronické ochorenie obličiek).

2. Príspevky doručuje chorým do posledného centu
Peniaze od tisícok darcov, Dobrých anjelov, prijímané v jednom mesiaci Systém
DOBRÝ ANJEL už v prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca do posledného centu
rozdeľuje rovným dielom stovkám rodín. Všetky prevádzkové náklady na chod neziskovej
organizácie DOBRÝ ANJEL sú hradené zo súkromných peňazí zakladateľov.

3. Darca vždy presne vie, komu pomáha
Každý darca, Dobrý anjel, má vlastné Anjelské osobné číslo a heslo, ktoré mu umožňuje
prístup na jeho Osobný účet na www.dobryanjel.sk. Na ňom si môže kontrolovať, aká je
aktuálna výška jeho príspevkov. Darca tam tiež vidí mená, adresy a životné príbehy ľudí,
ktorým Systém DOBRÝ ANJEL doručuje jeho príspevky.
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4. Za rok 2009 sme prijali a rozdelili
Od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009:
Darcovia, Dobrí anjeli prispeli celkom

3 019 923,42 EUR

Rozdelené chorým celkom

3 019 923,42 EUR

Celkový počet príspevkov od Dobrých anjelov

408 705

Priemerná výška príspevku od jedného Dobrého anjela

7,67 EUR

Počet lekárov a sestier, ktorí spolupracovali zo Systémom

1 002

Počet rodín, ktorým Dobrí anjeli pomáhali k 31. 12. 2009

2 508

Každá rodina dostávala mesačne v priemere

123,36 EUR

Za december 2009
Počet príspevkov od darcov v decembri 2009
Celková suma darcovských príspevkov v decembri 2009
Priemerná výška jedného priameho príspevku v decembri 2009
Počet rodín, ktorým sme v decembri 2009 pomohli
Priemerná výška príspevku na jednu rodinu za december 2009

41 530
295 887,99 EUR
13,18 EUR
2 508
117,98 EUR

Za november 2009
Počet príspevkov od darcov v novembri 2009
Celková suma darcovských príspevkov v novembri 2009
Priemerná výška jedného priameho príspevku v novembri 2009
Počet rodín, ktorým sme v novembri 2009 pomohli
Priemerná výška príspevku na jednu rodinu za november 2009

39 051
266 494,72 EUR
12,28 EUR
2 447
108,91 EUR

Za október 2009
Počet príspevkov od darcov v októbri 2009
Celková suma darcovských príspevkov v októbri 2009
Priemerná výška jedného priameho príspevku v októbri 2009
Počet rodín, ktorým sme v októbri 2009 pomohli
Priemerná výška príspevku na jednu rodinu za október 2009

34 975
255 022,18 EUR
11,79 EUR
2 360
108,06 EUR

Za september 2009
Počet príspevkov od darcov v septembri 2009
Celková suma darcovských príspevkov v septembri 2009
Priemerná výška jedného priameho príspevku v septembri 2009
Počet rodín, ktorým sme v septembri 2009 pomohli
Priemerná výška príspevku na jednu rodinu za september 2009
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34 916
255 454,40 EUR
11,84 EUR
2 254
113,33 EUR

Za august 2009
Počet príspevkov od darcov v auguste 2009
Celková suma darcovských príspevkov v auguste 2009
Priemerná výška jedného priameho príspevku v auguste 2009
Počet rodín, ktorým sme v auguste 2009 pomohli
Priemerná výška príspevku na jednu rodinu za august 2009

34 855
254 636,82 EUR
11,71 EUR
2 122
120,00 EUR

Za júl 2009
Počet príspevkov od darcov v júli 2009
Celková suma darcovských príspevkov v júli 2009
Priemerná výška jedného priameho príspevku v júli 2009
Počet rodín, ktorým sme v júli 2009 pomohli
Priemerná výška príspevku na jednu rodinu za júl 2009

35 364
249 436,53 EUR
11,23 EUR
2 026
123,12 EUR

Za jún 2009
Počet príspevkov od darcov v júni 2009
Celková suma darcovských príspevkov v júni 2009
Priemerná výška jedného priameho príspevku v júni 2009
Počet rodín, ktorým sme v júni 2009 pomohli
Priemerná výška príspevku na jednu rodinu za jún 2009

35 406
251 088,95 EUR
11,13 EUR
1 962
127,98 EUR

Za máj 2009
Počet príspevkov od darcov v máji 2009
Celková suma darcovských príspevkov v máji 2009
Priemerná výška jedného priameho príspevku v máji 2009
Počet rodín, ktorým sme v máji 2009 pomohli
Priemerná výška príspevku na jednu rodinu za máj 2009

32 789
242 985,86 EUR
11,91 EUR
1 906
127,48 EUR

Za apríl 2009
Počet príspevkov od darcov v apríli 2009
Celková suma darcovských príspevkov v apríli 2009
Priemerná výška jedného priameho príspevku v apríli 2009
Počet rodín, ktorým sme v apríli 2009 pomohli
Priemerná výška príspevku na jednu rodinu za apríl 2009

30 515
237 434,02 EUR
13,01 EUR
1 868
127,11 EUR

Za marec 2009
Počet príspevkov od darcov v marci 2009
Celková suma darcovských príspevkov v marci 2009
Priemerná výška jedného priameho príspevku v marci 2009
Počet rodín, ktorým sme v marci 2009 pomohli
Priemerná výška príspevku na jednu rodinu za marec 2009

31 434
257 352,37 EUR
13,43 EUR
1 813
141,95 EUR
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Za február 2009
Počet príspevkov od darcov vo februári 2009
Celková suma darcovských príspevkov vo februári 2009
Priemerná výška jedného priameho príspevku vo februári 2009
Počet rodín, ktorým sme vo februári 2009 pomohli
Priemerná výška príspevku na jednu rodinu za február 2009

29 328
231 104,08 EUR
13,19 EUR
1 744
132,50 EUR

Za január 2009
Počet príspevkov od darcov v januári 2009
Celková suma darcovských príspevkov v januári 2009

28 555
223 025,50 EUR

Priemerná výška jedného priameho príspevku v januári 2009

13,15 EUR

Počet rodín, ktorým sme v januári 2009 pomohli

1 690

Priemerná výška príspevku na jednu rodinu za január 2009

131,97 EUR

Údaje o tom, koľko peňazí sme prijali a rozdelili aktualizujeme každý deň na našej
internetovej stránke www.dobryanjel.sk.
Z peňazí rozdelených chorým, časť z nich tvoria príspevky z 2% z daní a príspevky získané
z verejnej zbierky.
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4.1. 2 % z dane pre DOBRÉHO ANJELA
Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli prispieť 2 % a všetkým, ktorí povedali iným, že nám môžu prispieť.
V roku 2009 ľudia a firmy z celého Slovenska venovali Systému DOBRÝ ANJEL 2 % zo svojich daní,
a to v celkovej výške 608 213,92 EUR.

Keďže 2 % sú príspevkom z celoročného príjmu darcov, ktorý mali za rok 2008, rozdeľujeme tieto peniaze
príjemcom pomoci postupne, od septembra 2009 každý mesiac až do októbra 2010, podľa nasledujúcej tabuľky:

Na prerozdelenie	Prerozdelené k 31. 5. 2010
EUR	

EUR

september 2009

45 000

45 000

október 2009

45 000

45 000

november 2009

45 000

45 000

december 2009

45 000

45 000

január 2010

45 000

45 000

február 2010

45 000

45 000

marec 2010

45 000

45 000

apríl 2010

45 000

45 000

máj 2010

45 000

45 000

jún 2010

45 000

júl 2010

45 000

august 2010

45 000

september 2010

45 000

október 2010

SPOLU

23 213,92

608 213,92

405 000

Jednotlivé čiastky 2 % z daní rozdeľujeme každý mesiac spolu s peniazmi, ktoré dostávame od darcov,
Dobrých anjelov.
Celá suma 2 % (každý mesiac znižovaná o už rozdelené peniaze) je uložená v banke, kde je úročená.
Peniaze z úrokov sú samozrejme rozdelené príjemcom pomoci tiež do posledného centu.

Sami si môžete kedykoľvek kontrolovať na www.dobryanjel.sk, že peniaze z 2 % sú rozdeľované
ako sme vyššie uviedli, a to na špeciálne vytvorenom Osobnom účte pre 2 %. Zároveň si na ňom môžete
pozrieť aj životné príbehy ľudí, ktorým každý mesiac pomáhajú príspevky z 2 %.
Anjelské osobné číslo: 11005000		

Heslo: dvepercenta

Rovnako si sami môžete kedykoľvek kontrolovať, komu a kedy sme rozdelili peniaze z úrokov.
Pre úroky sme tiež vytvorili špeciálny Osobný účet:
Anjelské osobné číslo: 11004270 		

Heslo: uroky
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4.2. Verejná zbierka
Verejná zbierka bola realizovaná v zmysle Zákona 63/1973 SNR z 31.5.1973 o verejných zbierkach
a o lotériách a iných podobných hrách.

Organizátor zbierky:

DOBRÝ ANJEL, nezisková organizácia

Číslo rozhodnutia
o povolení zbierky:

SVS-233004-2008/11198 zo dňa 10. 12. 2008
rozhodnutie o doplnení spôsobu zbierky
SVS-233004-2009/17532 zo dňa 28. 09. 2009

Doba konania zbierky:

1.1.2009 do 31.12.2009

Účel zbierky:

humanitárna finančná pomoc rodinám s deťmi, kde niektorý člen 		
rodiny má onkologické ochorenie, alebo dieťa má iné závažné 		
ochorenie v súlade s pravidlami neziskovej organizácie DOBRÝ ANJEL.

Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
IČO: 37 887 319
reg. číslo: OVVS – 165/2006 – NO
riaditeľ neziskovej organizácie: Ing. Ján Dobák

Spôsob konania zbierky: 1. ORANGE

zákazník spoločnosti Orange Slovensko, a.s., mal možnosť zaslaním SMS 		
správy, alebo zavolaním na krátke číslo 840 prispievať mesačne na účel
zbierky Dobrý anjel, sumou 3,32 € v každom zúčtovacom období (v prípade
ak zákazník mal paušál), alebo sumou vo výške 1,00 € mesačne na účel
zbierky (v prípade, ak zákazník mal predplatenú kartu). Získané finančné
prostriedky prevádzal mobilný operátor na účet DOBRÉHO ANJELA
č. 2197258257/0200 s variabilným symbolom 101.

2. VÚB DOBRÝ ANJEL

klienti spoločnosti VÚB, a.s. Bratislava, mali možnosť používaním debetnej,
alebo kreditnej platobnej karty DOBRÝ ANJEL, generovať sumu 		
predstavujúcu 1% z obratu uskutočnenej transakcie na POS termináloch.
Táto suma bola poukázaná raz mesačne na účet DOBRÉHO ANJELA
č. 2197258257/0200 v prospech verejnej zbierky VÚB DOBRÝ ANJEL
s variabilným symbolom 1111 (debetné karty), variabilným symbolom 		
2222 (kreditné karty).

3. T-Mobile DOBRÝ ANJEL

Zákazník T-mobile Slovensko, a. s., mal možnosť zaslaním SMS správy 		
alebo zavolaním na krátke číslo 840 prispievať mesačne na účel zbierky
Dobrého anjela sumou 3,32 € v každom zúčtovacom období (v prípade
ak zákazník mal paušál), alebo sumou vo výške 1,00 € mesačne na účel 		
zbierky (v prípade, ak zákazník mal predplatenú kartu), alebo účastník
mohol svoje nazbierané klubové body zmeniť na príspevok pre Dobrého
anjela. Získané finančné prostriedky prevádzal mobilný operátor na účet
DOBRÉHO ANJELA č. 2197258257/0200 s variabilným symbolom 3333.

Miesto konania zbierky:
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celoslovenská

Hrubý výnos zbierky:

	ORANGE
T-Mobile Z debetných Z kreditných
			
kariet
kariet

Spolu

január 09

20 039,17 €

4 755,36 €

7 251,52 €		

32 046,05 €

február 09

19 780,30 €

5 126,42 €

5 643,99 €

30 702,14 €

				
marec 09

19 813,50 €

apríl 09
máj 09

5 314,32 €

63,06 €
88,37 €

5 520,62 €

101,74 €

30 750,18 €

19 614,33 €		

6 648,45 €

92,05 €

26 354,83 €

19 418,49 €

6 738,33 €

94,23 €

36 763,83 €

5 292,08 €

		

5 220,70 €			

jún 09

19 212,69 €

5160,94 €

7 065,51 €

81,93 €

31 521,07 €

júl 09

19 212,69 €

5 617,44 €

7 555,78 €

63,39 €

32 449,30 €

august 09

18 860,83 €

5 634,04 €

7 763,54 €

77,22 €

32 335,63 €

september 09

18 698,18 €

5 801,70 €

8 080,77 €

65,67 €

32 646,32 €

október 09

18 701,56 €

5 383,38 €

7 705,13 €

49,90 €

31 839,97 €

november 09

26 080,56 €

7 914,88 €

8 237,31 €

67,24 €

42 299,99 €

december 09

27 760,64 €

10 139,20 €

8 526,96 €

86,24 €

46 513,04 €

Celková suma

247 192,94 €

71 360,46 €

86 737,91 €

931,04 €

406 222,35 €

Čistý výnos verejnej zbierky k 31. 12. 2009:
Účel použitia čistého výnosu:

			

406 222,35 €

	V zmysle pravidiel neziskovej organizácie DOBRÝ ANJEL, všetky príspevky
z verejnej zbierky boli prerozdelené a do posledného centu zaslané
príjemcom pomoci z humanitárneho Systému DOBRÝ ANJEL nasledujúci
mesiac, ako sme príspevky obdržali.

Prevádzkové náklady neziskovej organizácie DOBRÝ ANJEL sú hradené z rezervného fondu organizácie, ktorý
tvorí Ing. Andrej Kiska, spoluzakladateľ neziskovej organizácie DOBRÝ ANJEL, finančnými darmi zo svojich
súkromných zdrojov.
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5. ĎALŠIE ČINNOSTI n.o. DOBRÝ ANJEL
Systém DOBRÝ ANJEL v spolupráci s ďalšími firmami v rámci humanitárnej pomoci zabezpečil
vecné dary pre príjemcov pomoci zahrnutých v Systéme. Tieto vecné dary nie sú zahrnuté
v účtovnom výkazníctve spoločnosti. Jednotliví príjemcovia vecných darov boli vyberaní
na základe písomných žiadostí, alebo boli doporučení sociálnymi pracovníkmi nemocníc.
Systém Dobrý Anjel v rámci humanitárnej činnosti zabezpečil v spolupráci a za podpory
spoločnosti NAY 259 výrobkov bielej a čiernej techniky v celkovej hodnote 92 828 EUR
pre príjemcov pomoci z humanitárneho Systému DOBRÝ ANJEL.
Systém DOBRÝ ANJEL v rámci humanitárnej činnosti zabezpečil v spolupráci a za podpory
spoločnosti ORANGE 100 ks mobilných telefónov v hodnote 11 620 € s PRIMA balíkmi
(kredit á 10 €) pre rodiny zapojené do Systému, ďalej 5 ks notebookov s internetom
a 10 ks internetových pripojení, ďalej navýšenie paušálu na 3 ks mobilných telefónov
vo výške 2 x ročne po 330 €, ktoré sme umiestnili po jednom na detské onkologické
oddelenia v DFNsP Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach.
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6. SPRÁVA Z HOSPODÁRENIA
rok 2007 rok 2008

Súvaha

Strana
aktív

Strana
pasív

v tis. SK

v tis. SK

rok 2009

v tis. SK

v EUR

Majetok spoločnosti

930

973

476

15 799

dlhodobý nehmotný majetok

754

356

17 081

567

dlhodobý hmotný majetok

176

617

459

15 232

Obežný majetok
krátkodobé pohľadávky
finančný majetok

7 879
74
7 805

24 561
4 862
19 699

21 941
1 815
20 126

728 304
60 235
668 069

celkom	

8 809

25 549

22 426

744 424

Vlastné zdroje

1 022

4 030

10

342

základné imanie
ostatné fondy
nevysporiadaný výsledok minulých rokov
výsledok hospodárenia

1
3
-1
-2

000
223
143
058

1
13
-3
-7

000
735
331
374

1 000
33 194
14 940 495 921
-10 705 -355 347
-5 224 -173 426

Cudzie zdroje

5 238

9 185

9 507

315 584

krátkodobé záväzky
rezervy zákonné
dlhodobé záväzky

5 185
50
3

9 000
173
12

9 277
212
18

307 948
7 031
605

Výnosy budúcich období

2 549

12 334

12 909

428 498

pasíva celkom	

8 809

25 549

22 426

744 424

Komentár k súvahe:
Zakladateľ Andrej Kiska v zmysle svojho prehlásenia kryje stratu hospodárenia organizácie finančnými darmi,
ktorými je tvorený rezervný fond organizácie.
Ku dňu 31.12.2009 organizácia eviduje záväzok vo výške 295 887,99 EUR za vyzbierané príspevky od darcov
za mesiac december 2009 a ktoré boli prerozdelené prijímateľom pomoci 4.1.2010.

Výkaz ziskov a strát

rok 2007

v tis. SK

rok 2008

rok 2009

v tis. SK

v tis. SK

v EUR

Prijaté príspevky

30 301

67 823

91 777

3 046 422

Prerozdelené príspevky

27 987

66 865

90 978

3 019 923

2

30

10

332

4 374

8 601

6 077

201 716

1

302

57

1 884

-2 057

-7 311

-5 212

-173 001

1

63

13

425

-2 058

-7 374

-5 225

-173 426

Prevádzkové výnosy
Prevádzkové náklady
Výsledok hospodárenia z finančných operáciÍ
Výsledok hospodárenia
Daň z príjmov	
Výsledok hospodárenia PO ZDANENÍ

Komentár k výkazu ziskov a strát:
Rodinám s deťmi, zaradeným do Systému DOBRÝ ANJEL boli prerozdelené všetky finančné prostriedky
vyzbierané od darcov. Peňažné prostriedky, ktoré boli v roku 2009 prijaté, ale do 31.12.2009 neboli
prerozdelené sa prenášajú do nasledujúceho roka ako výnos budúcich období a rozpustia sa do výnosov
alikvotne k poskytnutým príspevkom v roku 2010.
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Prehľad peňažných príjmov
(podľa zdrojov) a výdajov

rok 2007

rok 2008

1 558

7 806

19 700

653 906

Príjmy z hlavnej činnosti

32 840

77 692

92 471

3 069 464

Výdaje z hlavnej činnosti

22 909

63 568

90 519

3 004 677

Peňažné toky z hlavnej činnosti

9 931

14 124

1 952

64 787

Prevádzkové príjmy

1 833

6 020

4 529

150 332

Prevádzkové výdaje

5 396

8 031

6 077

201 718

-3 563

-2 011

-1 548

-51 386

Príjmy z investičnej činnosti

0

0

0

0

Výdaje z investičnej činnosti

127

523

34

1 143

-127

-523

-34

-1 143

7

303

57

1 905

7 806

19 699

20 126

668 069

Stav finančných prostriedkov na začiatku roka

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

Peňažné toky z investičnej činnosti
Peňažné toky z finančnej činnosti
Zostatok finančných prostriedkov na konci roka

v tis. SK

v tis. SK

rok 2009

v tis. SK

v EUR

Stav a pohyb majetku
Obstarávacia cena
v tis. SK		 v EUR	
Softvér		

Zostatková cena (rok 2009)
v tis. SK
v EUR

1 071

35 551

0

0

Hnuteľný majetok (PC vybavenie, osobný automobil)

771

25 593

424

14 089

Nehmotný majetok (ochranná známka)

123

4 083

17

567

34

1 143

34 434

1 143

1 999

66 369

34 876

15 799

Nehmotný majetok (ochranná známka 2009)
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STAV ZÁVÄZKOV A POHĽADÁVOK

(EUR)

Organizácia eviduje k 31. 12. 2009 záväzky v nasledovnej štruktúre:
Príspevky vyzbierané za mesiac december 2009

295 887,99

Záväzky voči dodávateľom

3 941,48

Nevyfaktúrované dodávky

14,18

Platba kartou v 12/2009 – zaúčtovanie v roku 2010

39,35

Voči zamestnancom

2 109,12

Voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia

1 312,17

Voči daňovým úradom
Príspevky zaslané omylom cez ATM v ochrannej lehote 6 mesiacov

494,52
4 150

Výnosy budúcich období (príspevky na prerozdelenie v roku 2010):
Príspevky cez PPPU zo dňa 31.12.2009
Príspevky z 2% na prerozdelenie v roku 2010

284,12
428 213,92

Organizácia eviduje k 31. 12. 2009 pohľadávky v nasledovnej štruktúre:
Poskytnuté preddavky príjemcom pomoci
Pohľadávka voči Slovenskej pošte – istina úver poštovného
Preplatok na dani z príjmov
Pohľadávka voči VUB (príspevok za debetné karty 12/2009)

6 816,40
350
1 821,34
10 915,26

Pohľadávka voči zakladateľovi – doplnenie rezervného fondu

40 000

Licenčná odplata VUB za rok 2009

331,94
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7. ORGÁNY DOBRÝ ANJEL, n. o.
Správna rada
Ing. Andrej Kiska
Ing. Igor Brossmann
Ing. Jaroslav Kiska
Dozorná rada
Ing. Dana Droppová
Ing. Martina Brossmannová
Ing. Eva Kisková
Výkonný riaditeľ
Ing. Ján Dobák

Zmeny v orgánoch v priebehu roku 2009: neboli žiadne zmeny

8. ĎAKUJEME
V mene chorých, ktorým Systém DOBRÝ ANJEL finančne pomáha pravidelne každý
mesiac, chceme z celého srdca poďakovať:
každému darcovi, Dobrému anjelovi, bez ohľadu na výšku jeho
pravidelných príspevkov
obetavým ľuďom, ktorí nám pomohli v začiatkoch a pomáhajú nám dodnes
spoločensky zodpovedným firmám, ktoré veľkou mierou prispeli k vytvoreniu
a sprevádzkovaniu náročného logistického Systému finančnej pomoci
médiám, ktoré nám zdarma poskytli priestor na informovanie verejnosti
o Systéme DOBRÝ ANJEL
všetkým ľuďom s veľkým srdcom, ktorí nám prejavujú podporu

V Poprade, 02. 06. 2010
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9. PRÍLOHY

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
k účtovnej závierke 2009
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SPRÁVA AUDÍTORA
k súladu s etickým kódexom
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SPRÁVA AUDÍTORA o overení
súladu výročnej správy
s účtovnou závierkou
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