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Ing. Ján Dobák 
výkonný riaditeľ

Dobrý anjel má za sebou veľmi pekný a úspešný rok a zároveň rok veľkej skúšky. Krása 
a úspech uplynulého roku spočívala v tom, že sme mohli každý mesiac sledovať ako rastie 
objem vyzbieraných peňazí. To znamenalo, že rovnako rastie aj objem peňazí zaslaných 
rodinám, ktoré ich tak veľmi potrebujú. Neuveriteľných 4 266 021,76 EUR prešlo cez 
Systém Dobrý anjel od dobrých ľudí k chorým. Zaznamenali sme tak oproti roku 2012 
nárast o 10% a prvýkrát pokorili za 12 mesiacov hranicu 4 milióny eur. 

Veľmi si pomoc Dobrých anjelov, Partnerov a priateľov vážime a zároveň je to pre nás 
veľký záväzok. Dôveru si musíme udržať a keďže vieme, že pomoci nikdy nie je dosť, 
zároveň budeme robiť všetko pre to, aby sme si udržali rastúci trend.

V roku 2013 sa udiala aj jedna veľmi významná zmena. Náš zakladateľ a doterajšia hlava 
aj duša projektu, Andrej Kiska, sa rozhodol kandidovať na post prezidenta Slovenskej 
republiky. Dňa 27.5.2013 odstúpil z funkcie predsedu Správnej rady našej organizácie. 
Sme radi, že je nám neustále nápomocný radou a že sme v  pravidelnom kontakte. 

Sme vám nesmierne vďační, milí priatelia a podporovatelia, a samozrejme vám Dobrí 
anjeli, za to, že nám už roky pomáhate pomáhať. Už 5 800 rodín pozná ten pocit, že 
na ich strane niekto stojí a pomáha im. Každý mesiac im vďaka vašej pomoci dokážeme 
navýšiť príjem v priemere o 123 EUR. Je to pre nich obrovská pomoc. Až 35% rodín 
v Systéme Dobrý anjel má celkový mesačný príjem menej ako 500 EUR. Tieto rodiny 
pritom musia znášať zvýšené nároky na liečbu a cestovanie. Vraciate im nádej a ľudskú 
dôstojnosť. Ďakujeme!

Osobitné poďakovanie patrí Partnerom Dobrého anjela. Vďaka tomu, že sa rozhodli 
podieľať na spolufinancovaní chodu našej organizácie, dokážeme prerozdeľovať príspevky 
Dobrých anjelov do posledného centu. 

Ďakujem aj našim najväčším podporovateľom : VÚB banke, Orange Slovensko, Slovak 
Telekomu, O2, kníhkupectvu Martinus.sk,  Slovenskej pošte a spoločnosti Novartis. 
Ďakujeme médiám, ktoré nám tiež veľmi pomáhajú.

Ďakujeme firmám a organizáciám, priaznivcom a dobrým ľuďom, lekárom, dobrovoľníkom 
a priateľom. 

ĎAKUJEME!

1. prÍHoVor
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2. ETICKý KÓDEX
Zakladatelia neziskovej organizácie DOBRÝ ANJEL, systému humanitárnej občianskej finančnej 
pomoci Ing. Andrej Kiska a Ing. Igor Brossmann týmto dali

VErEJný prÍsĽuB

V Bratislave, dňa 20. 06. 2006  

Neziskovú organizáciu sme založili S ČISTÝM ÚMYSLOM pomáhať vybudovať systém občianskej 
finančnej pomoci, ktorý by dokázal sprostredkovávať pravidelnú humanitárnu pomoc ľuďom 
a ich rodinám, 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 1000 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.

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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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 sa v dôsledku 
choroby dostala do finančnej núdze.

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 120 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 24 darcov, Dobrých anjelov.

Veríme, že mesačný príspevok okolo 120 EUR môže aspoň trochu pomôcť preklenúť 
finančnú tieseň, do ktorej sa veľmi často dostávajú ľudia a ich rodiny po prepuknutí 
zákerných ochorení.

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. 

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, alebo z peňazí Partnerov 
Systému DOBRÝ ANJEL.

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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od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013:
Celková suma na prerozdelenie  4 266 021,76 EUR  

Rozdelené chorým celkom  4 266 021,76 EUR 

Počet lekárov a sestier, ktorí spolupracovali so Systémom 1 349

Počet rodín, ktorým Dobrí anjeli pomáhali k 31.12.2013 2 902

Každá rodina dostávala mesačne v priemere 123,97 EUR 

 Celková suma  počet rodín, priemerná výška príspevku,
 darcovských príspevkov ktorým sme pomáhali pre jednu rodinu

január 2013 349 360,74 EUR 2 850 122,58 EUR

február 2013 335 227,84 EUR 2 858 117,29 EUR

marec 2013 345 303,77 EUR  2 864 120,57 EUR 

apríl 2013 360 838,59 EUR  2 871 125,68 EUR 

máj 2013 352 315,20 EUR  2 874 122,59 EUR 

jún 2013 341 388,09 EUR 2 879 118,58 EUR 

júl 2013 34 6 536,42 EUR 2 875 120,53 EUR

august 2013 339 248,91 EUR 2 846 119,20 EUR 

september 2013 335 657,41 EUR 2 855 117,57 EUR

október 2013 357 443,56 EUR 2 868 124,63 EUR

november 2013 374 824,06 EUR 2 870 130,60 EUR

december 2013 427 877,17 EUR 2 902 147,44 EUR

spoLu 4 266 021,76  Eur  123,97  Eur

Pre porovnanie v roku 2012 bola celková suma darcovských príspevkov vo výške 3 878 353,33 EUR. Rok 2013 
predstavoval nárast vo výške 10%. 

Údaje o tom, koľko peňazí sme prijali a rozdelili aktualizujeme každý pracovný 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.

4. Za roK 2013 sME prIJaLI a roZDELILI
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 prerozdelené z 2%            prerozdelené z 2%                     spoLu
                    roku 2012                              roku  2013 

január 2013 50 000,00 EUR 50 000,00 EUR  

február 2013 50 000,00 EUR  50 000,00 EUR  

marec 2013 50 000,00 EUR  50 000,00 EUR  

apríl 2013 50 000,00 EUR  50 000,00 EUR  

máj 2013 50 000,00 EUR  50 000,00 EUR  

jún 2013 50 000,00 EUR  50 000,00 EUR  

júl 2013 50 000,00 EUR  50 000,00 EUR  

august 2013 50 000,00 EUR  50 000,00 EUR  

september 2013 50 000,00 EUR  50 000,00 EUR  

október 2013 50 000,00 EUR  50 000,00 EUR  

november 2013 50 000,00 EUR   50 000,00 EUR 

december 2013 28 480,33 EUR 25 500,00 EUR  53 980,330 EUR  

spoLu 603 980,33 Eur 

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 2013 sme prerozdeľovali príspevky z 2%, ktoré sme získali v roku 2012 a 2013 podľa nasledujúcej 
tabuľky:

2% z daňových priznaní z roku 2012, ktoré Systém DOBRÝ ANJEL prijal v roku 2013 a má povinnosť minúť do 
konca roka 2014 vo výške 620 610,98 EUR budú ku dňu 31.12.2014 do posledného centu prerozdelené medzi 
príjemcov pomoci. Pre rok 2014 zostalo ešte na prerozdelenie 595 110,98 EUR.

Jednotlivé čiastky 2 % z daní rozdeľujeme každý mesiac spolu s peniazmi, ktoré dostávame od darcov, Dobrých 
anjelov.

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. Zároveň si na ňom môžete pozrieť 
aj životné príbehy ľudí, ktorým každý mesiac pomáhajú príspevky z 2 %.

 Anjelské osobné číslo: 11010000    Heslo: dvepercenta

Rovnako si sami môžete kedykoľvek kontrolovať, komu a kedy sme rozdelili peniaze z úrokov. 
Pre úroky ponížené o daň z úrokov sme tiež vytvorili špeciálny Osobný účet:

 Anjelské osobné číslo: 11004270    Heslo: uroky



8

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

Júl

August

September

Október

November

December

20 874,48

20 541,04

20 183,48

20 027,00

19 850,20

19 581,64

19 355,44

19 126,08

18 879,72

18 574,12

22 275,84

25 554,84

6 803,12

13 769,64

6 463,40

6 352,64

7 102,04

7 133,44

7 101,20

6 652,80

7 411,56

7 938,64

10 288,64

173,80

522,52

1 455,12

873,80

753,28

3 881,12

24 097,61

17 271,30

16 949,86

19 379,85

20 169,88

21 042,61

20 330,76

22 798,55

21 907,87

21 798,03

21 998,02

22 875,13

10 882,05

5 550,64

9 727,40

4 954,41

4 175,84

4 424,91

3 868,79

4 341,14

5 220,98

5 400,20

22 359,51

984,00

585,40

443,30

385,20

497,20

402,30

385,00

433,80

332,00

397,00

396,10

516,40

1.) VÚB, a.s. Bratislava
Klienti spoločnosti VÚB, a.s. Bratislava, mali možnosť používaním debetnej 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 2197258257/0200 s variabilným symbolom 1111 (debetné karty)

2.) ORANGE Slovensko, a.s.
Zákazník spoločnosti ORANGE Slovensko, a.s., mal možnosť zaslaním SMS správy alebo zavolaním na krátke číslo 
840 prispievať mesačne 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 raz mesačne s variabilným 
symbolom: 101

3.) Slovak Telekom, a.s.
Zákazník spoločnosti Slovak Telekom, a.s., mal možnosť zaslaním SMS správy alebo zavolaním na krátke číslo 
840 prispievať mesačne 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 
raz mesačne s variabilným symbolom: 3333

4.) Telefónica Slovakia, s.r.o. (O2)
Zákazník spoločnosti Telefónica Slovakia, s.r.o., mal možnosť zaslaním SMS správy alebo zavolaním na krátke číslo 
840 prispievať mesačne 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 raz mesačne s variabilným 
symbolom: 4444

5.) Internetové portály
Zákazníci mali možnosť prispieť prostredníctvom predajných internetových portálov na účel verejnej zbierky 
DOBRÝ ANJEL dobrovoľným príspevkom. Takúto spoluprácu sme mali v priebehu roka 2013 s internetovým portálom 
www.martinus.sk, www.ticketportal.sk a ďalšie. Získané finančné prostriedky prevádzali prevádzkovatelia 
portálov v plnej vyzbieranej sume na účet DOBRÉHO ANJELA č. 2197258257/0200 
raz mesačne.

4.2. spoLupráCa s naJVýZnaMnEJšÍMI    
 organIZáCIaMI

  V zmysle pravidiel neziskovej organizácie DOBRÝ ANJEL, všetky tieto príspevky boli prerozdelené 
a do posledného centu zaslané príjemcom pomoci z humanitárneho Systému DOBRÝ ANJEL. 

orangE TELEKoM o2z debetných 
kariet VuB

z internetových portálov
MarTInus TICKETporTaL

2013

spoLu 244 823,88 87 017,12 7 659,64250  619,47 80 905,87 5 757,70
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Systém DOBRÝ ANJEL v spolupráci s ďalšími firmami v rámci humanitárnej pomoci 
zabezpečil vecné dary pre príjemcov pomoci zahrnutých v Systéme. 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 
NADÁCIE ORANGE 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.

Systém DOBRÝ ANJEL v rámci humanitárnej činnosti zabezpečil v spolupráci a za 
podpory spoločnosti NAY 101 výrobkov bielej a čiernej techniky pre príjemcov pomoci z 
humanitárneho Systému DOBRÝ ANJEL. Tieto výrobky z predajní NAY prepravila príjemcom 
pomoci spoločnosť Direct Parcel Distribution SK s.r.o. vo vlastnej réžii. 

SpoločnosŤ Consumer Finance Holding v spolupráci so Systémom DOBRÝ ANJEL darovala na 
Vianoce rodinám z nášho Systému 22 kvalitných kuchynských spotrebičov a zabezpečila aj 
ich prepravu do rodín.

V dňoch 21.12.-26.12. strávilo niekoľko rodín z DOBRÉHO ANJELA s najťažšími diagnózami 
a finančnou situáciou prekrásny pobyt na Popradskom plese. Ďakujeme všetkým 
pracovníkom horskej chaty a pánovi Kalmanovi za to, že po rokoch zažili naozaj krásne 
Vianoce v prekrásnom a zdravom horskom prostredí.

Zamestnanci spoločnosti DELL sa svojou dobrovoľníckou aktivitou zapojili významným 
spôsobom do kampane Dobrá ZOO Dobrého anjela 2013. Niekoľko dní sa podieľali na 
spracovaní databázy osôb, ktoré sa zapojili do Dobrej ZOO a to bez nároku na odmenu. 
Ďakujeme.

5. ĎaLšIE čInnosTI n.o. DoBrý anJEL 
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Príspevky na prevádzku od Partnerov - firiem: 69 297 EUR

Príspevky na prevádzku od Partnerov - fyzických osôb: 215 314 EUR

Iné zdroje (tržby z predaja služieb – reklamná činnosť, eshop): 20 000 EUR 

spoLu:                                                                                                                     304 611  Eur 

Všetky príspevky darcov sú v zmysle Etického kódexu do posledného centu prerozdelené 
medzi rodiny, ktorým pomáha DOBRÝ ANJEL. Všetky prevádzkové náklady súvisiace so 
zabezpečením činnosti Systému DOBRÝ ANJEL sú hradené z iných zdrojov, ako z príspevkov 
darcov.
V roku 2013 zdroje na prevádzku pochádzali od spoluzakladateľa Andreja Kisku a od Partnerov 
DOBRÉHO ANJELA, fyzických osôb a firiem, ktoré písomným prehlásením požiadali, aby ich 
príspevky boli použité na financovanie réžie DOBRÉHO ANJELA.

Hospodárska strata z roku 2012 vo výške 43 205,19 € bola v roku 2013 vyrovnaná 
z rezervného fondu, ktorý tvorí spoluzakladateľ Andrej Kiska z vlastných zdrojov.

V roku 2013 náklady na réžiu organizácie činili 5,13% k sume celkovo vyzbieraných peňazí. 
Podľa medzinárodnej metodológie sa za výborné považujú charitatívne organizácie, u ktorých 
je tento pomer menší ako 10%.

Z celkových prevádzkových nákladov v roku 2013 vo výške 218 986 € predstavujú priame 
náklady 113 584 €, marketingové náklady 94 174 € a náklady na eshop a fakturované služby 
11 228 € .

Aj napriek kríze v spoločnosti dosahuje naša organizácia výborné výsledky a posilňuje svoje 
postavenie najúspešnejšej charity na Slovensku.
 
Partneri DOBRÉHO ANJELA, majú na tom veľkú zásluhu a aj vďaka nim môžeme pomáhať 
stále viac a viac. Ďakujeme

6. fInanCoVanIE prEVáDZKY 
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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 2013 prijaté, ale do 31.12.2013 neboli 
prerozdelené sa prenášajú do nasledujúceho roka ako výnos budúcich období a rozpustia sa do výnosov 
alikvotne k poskytnutým príspevkom v roku 2014.

7. spráVa Z HospoDárEnIa 

Majetok spoločnosti 5 008 1 076,79 832,95
Dlhodobý nehmotný majetok 1 320 1 076,79 832,95

Dlhodobý hmotný majetok 3 688 0,00 0,00

obežný majetok  751 471  1 051 714,16      1 159 130,80
Zásoby 262 262,30 2 013,10
Krátkodobé pohľadávky 20 533 69 016,63 32 184,96
Finančný majetok 730 676 982 435,23 1 124 932,74
Časové rozlíšenie 377 405,63 315,15

aKTÍVa CELKoM 756 856 1 053 196,58 1 160 278,90
Vlastné zdroje 11 631 8 425,12 118 406,03
Základné imanie 33 194 33 193,92 33 193,92
Ostatné fondy 110 167 150 166,52 231,20
Nevysporiadaný výsledok minulých rokov   0 -131 730,13 0,00
Výsledok hospodárenia -131 730 -43 205,19 84 980,91

Cudzie zdroje 350 351 465 984,03 445 740,07
Krátkodobé záväzky 341 350 457 892,07 437 825,19
Rezervy zákonné  8 003 7 206,32 7 102,32
Dlhodobé záväzky 998 885,64 812,56

Výnosy budúcich období 394 874 578 787,43 596 132,80

pasÍVa CELKoM 756 856 1 053 196,58 1 160 278,90

Príspevky od darcov - Dobrých anjelov

Prijatý účelový dar 

Prerozdelené príspevky príjemcom pomoci

Prijaté príspevky od Partnerov na prevádzku

Prevádzkové výnosy

Výsledok hospodárenia z finančných operácií

Prevádzkové náklady

Výsledok hospodárenia
Daň z príjmov

Výsledok hospodárenia po zdanení

  rok 2011 rok 2012  rok 2013
 VýKaZ ZIsKoV a sTráT v  Eur v  Eur  v  Eur 

  rok 2011 rok 2012     rok 2013
 súVaHa  v  Eur  v  Eur  v  Eur

sTrana 
aKTÍV

sTrana 
pasÍV

3 390 959

3 391 692

47 229

332

902

179 202

-131 472
258

-131 730

3 876 799,51

6 000,00

3 878 353,33

220 018,82

13 838,08

153,20

279 368,22

-40 911,94
2 293,25

-43 205,19

4 262 637,81

4 266 139,03

284 611,37

20 000,64

2 856,37

216 838,41

87 128,75
2 147,84

84 980,91
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sTaV ZáVÄZKoV a poHĽaDáVoK  (Eur)
organizácia eviduje k 31.12.2013 záväzky v nasledovnej štruktúre:
Príspevky vyzbierané za mesiac december 2013 427 877,17

Záväzky voči dodávateľom 542,08

Nevyfaktúrované dodávky 1 621,57

Zadržané, alebo vrátené príspevky, príspevky na účtoch (Lomnička) 462,09

Voči zamestnancom 3 985,32

Voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia 2 624,52

Voči daňovým úradom 1 869,08

Nevydaný tovar z eshopu 13,10

Výnosy budúcich období (príspevky na prerozdelenie v roku 2014):

               Príspevky cez PPPU zo dňa 31.12.2013 913,30

               2% z dane z roku 2013 595 110,98

organizácia eviduje k 31.12.2013 pohľadávky v nasledovnej štruktúre:
Poskytnuté preddavky príjemcom pomoci 842,78

Pohľadávka voči Slovenskej pošte – istina úver poštovného 350,00

Pohľadávky voči odberateľom 112,60

Pohľadávka voči VUB (príspevok za debetné karty 12/2013) 29 377,90

Licenčná odplata VUB za rok 2013 331,94

Stav finančných prostriedkov na začiatku roka 712 518 730 676 982 435

Príjmy z hlavnej činnosti 3 400 049 4 262 776 4 274 249

Výdaje z hlavnej činnosti 3 372 358 3 791 423 4 258 524

Peňažné toky z hlavnej činnosti 27 691 471 352 15 726

Prevádzkové príjmy 150 332 10 773 370 459

Prevádzkové výdaje 160 890 230 636 246 329

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -10 558 -219 863 124 131

Peňažné toky z finančnej činnosti 1 026 270 2 642

Zostatok finančných prostriedkov na konci roka 730 676 982 435 1 124 933

Softvér   35 550,69  0

Hnuteľný majetok (vybavenie IBM, osobný automobil)  25 605,13  0

Nehmotný majetok (ochranná známka)  5 666,67  832,95

    66 822,49  832,95

prEHĽaD pEňažnýCH prÍJMoV  rok 2011 rok 2012             rok 2013
(podľa zdrojov) a VýDaJoV  v  Eur v  Eur  v  Eur 

obstarávacia cena        Zostatková cena rok 2013
  v Eur    v Eur 

sTaV poHYBu MaJETKu
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8. orgánY DoBrý anJEL, n. o.
Správna rada

Ing. Martina Kisková, predseda 
Ing. Jaroslav Kiska
Ing. Peter Zálešák

Dozorná rada
Ing. Mária Frühwaldová – predseda 

PhDr. Oliver Brunovský
Mgr. Art Juraj Vaculík

Výkonný riaditeľ
Ing. Ján Dobák

Zmeny v orgánoch v priebehu roku 2013:

Na schôdzi správnej rady dňa 14.5.2013 predseda správnej rady Ing. Andrej Kiska 
oznámil, že ku dňu 27.5.2013 odstupuje z funkcie predsedu správnej rady a na jeho 
miesto bola schválená správnou radou Ing. Martina Kisková s účinnosťou od 1.6.2013.
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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

 Partnerom DOBRÉHO ANJELA, ktorí pomáhajú spolufinancovať 
 réžiu DOBRÉHO ANJELA

 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 
 a doteraz ho podporujú
 
 médiám, ktoré nám zdarma poskytli priestor na informovanie verejnosti 
 o Systéme DOBRÝ ANJEL
 
 všetkým ľuďom s veľkým srdcom, ktorí nám prejavujú podporu

9. ĎaKuJEME

V Poprade, 19. 5. 2014
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10. prÍLoHY 

spráVa nEZáVIsLÉHo auDÍTora
k účtovnej závierke 2013
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spráVa auDÍTora 
K súLaDu s ETICKýM KÓDEXoM





spráVa auDÍTora o oVErEnÍ 
súLaDu VýročnEJ spráVY 

s účToVnou ZáVIErKou
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fakty k 1.6.2014

Ing. Ľudmila Kolesárová, marketingová manažérka n.o. Dobrý anjel

Sedela som v picérke, keď s hrmotom doleteli. Tretiaci z nedaľekej ZŠ. Sadli si k vedľaj-
šiemu stolu, najmenší vytiahol z vrecka desaťeu-rovku a už to išlo. Pizza a džúsy. Hluk, 
krik, neporiadok. Pokúsila som sa ich ukľudniť kúzlami s pivnými táckami. Ach, decká. 
Kde majú rodičov? Už dlho tieto deti sledujem. Na uspatie majú namiesto knihy 
reality show a debaty o dôležitých veciach tiež ostali zaprášené niekde v kúte.

„Dobrý anjel spája ľudí s ťažkým ži-
votným osudom a ľudí, ktorí chcú, čas-
to z mála, pomôcť. V živote si treba vá-
žiť každú jednu chvíľku. Pristupovať 
k nemu s pokorou a úctou. A toto všet-
ko mňa a moju rodinu Dobrý anjel učí. 
Aj troškou pomôcť druhému je predsa 
dar. Pretože nám osud nadelil to šťas-
tie, že pomáhať môžeme. A tú šancu 
by nemal nikto premárniť.

Jana Štefániková z Bratislavy 
je Dobrým anjelom už štyri roky
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Ing. Ľudmila Kolesárová, marketingová manažérka n.o. Dobrý anjel

Sedela som v picérke, keď s hrmotom doleteli. Tretiaci z nedaľekej ZŠ. Sadli si k vedľaj-
šiemu stolu, najmenší vytiahol z vrecka desaťeu-rovku a už to išlo. Pizza a džúsy. Hluk, 
krik, neporiadok. Pokúsila som sa ich ukľudniť kúzlami s pivnými táckami. Ach, decká. 
Kde majú rodičov? Už dlho tieto deti sledujem. Na uspatie majú namiesto knihy 
reality show a debaty o dôležitých veciach tiež ostali zaprášené niekde v kúte.

„Dobrý anjel spája ľudí s ťažkým ži-
votným osudom a ľudí, ktorí chcú, čas-
to z mála, pomôcť. V živote si treba vá-
žiť každú jednu chvíľku. Pristupovať 
k nemu s pokorou a úctou. A toto všet-
ko mňa a moju rodinu Dobrý anjel učí. 
Aj troškou pomôcť druhému je predsa 
dar. Pretože nám osud nadelil to šťas-
tie, že pomáhať môžeme. A tú šancu 
by nemal nikto premárniť.

Jana Štefániková z Bratislavy 
je Dobrým anjelom už štyri roky

Ďakujeme!
Visí nám na stene taký obrázok. Kreslil ho 
Ferko - sedemnásťročný chlapec z Košíc. Keď 
sa na neho zadívam, dobijem baterky a idem 
v práci naplno. Bola to najsilnejšia návšteva, 
tuším za celú našu "anjelskú" kariéru 
a_odohrala sa v malom domčeku pri 
Košiciach. Mamka, ocko a šesť detí. Ferko 
ležal v malej izbe. Po stenách nádherné 
obrázky. Všetko, čo chce vidieť a zažiť, až 
porazí rakovinu. Nemôže ani chodiť. Pekelne 

ho bolí noha. V kuchyni šesťročná Janka. 
Neuveriteľné, ale aj ona má rakovinu.  Mamka 
ďakuje za pomoc a_všetci potláčajú slzy.  
O_pár dní nám  poštou  prišiel od Ferka onen 
obrázok. Je venovaný každému, kto pomáha 
takej rodine prežiť. Nik nenapíše silnejší 
príbeh ako život. Nik nedokáže pomôcť 
človeku viac ako človek.

Tu sa ale rozprávanie o  Ferkovi nekončí. 
Minulý týždeň nám prišla od neho správa:

"Dobrý deň. Mal by som na vás prosbu. Je so 
mnou na  onkológii  dievčatko Manuelka, ktoré 
veľmi túži po notebooku, ktorý by jej aspoň 
trochu pomohol zabudnúť na chorobu 
a_bolesti. Chcel by som sa vás spýtať, či by ste v 
tom nevedeli pomôcť . Pretože jej mamka si to 
nemôže dovoliť. Ďakujem."

Nie je úžasné, keď niekto popri svojom 
trápení rieši trápenie druhého? Manuelka 
dostala na druhý deň notebook, našťastie 
sme tu nejaké mali. Bude môcť pozerať 
v_nemocnici rozprávky, veď také deti tam 
trávia mesiace. Ale najúžasnejšie je sledovať 
tú obrovskú reťaz pomoci. A niekde trochu  
máme tú česť byť malým ohnivkom  tejto 
reťaze aj my.  
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