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1. PRÍHOVOR
Osem rokov spolu s vami. Naozaj pekné číslo. A takých pekných čísel je vďaka tomuto
spoločnému vzťahu a dôvere oveľa viac. Dokázali sme v jednotnej myšlienke spojiť
už viac ako 156 000 dobrých ľudí, Dobrých anjelov. Pomohli sme doteraz už 6 408 rodinám
s deťmi. Rodinám nepomáhame jednorázovo, ale dlhodobo, zasielaním pravidelného
mesačného príspevku okolo 128 EUR. Až 36% rodín v Systéme Dobrý anjel má čistý
mesačný príjem pod 500 EUR a tak im tento príspevok v boji s ťažkou chorobou naozaj
veľmi pomáha.
My v Dobrom anjelovi sme tí, ku ktorým sa dostanú slová vďaky a dojatia a aspoň touto
formou by sme ich chceli posunúť aj k vám, pretože vám patria! Ďakujeme! Ďakujeme
za to, že stojíte pri nás a že aj vďaka vám je pomoc Dobrého anjela stále väčšia. V roku
2014 sme do posledného centu poslali rodinám chorých 4 481 186,09 EUR, čo je o 5,04 %
viac ako v roku 2013. Prevádzkové a marketingové náklady hradené z príspevkov vzácnych
ľudí, Partnerov Dobrého anjela, predstavovali 5,57 % z tejto sumy. Aj na toto efektívne
hospodárenie sme hrdí.
Ďakujeme vám, bez ktorých by sme nedokázali pomáhať. Ďakujeme Partnerom Dobrého
anjela, ktorí sa podieľajú na financovaní chodu organizácie. Ďakujeme mnohým firemným
partnerom, ktorí nám pomáhajú finančne, marketingovo alebo svojimi službami.
Na ďalších stranách tejto výročnej správy sme zachytili informácie o ich menách
a ich nesmiernej podpore. Bez veľkého množstva Partnerov, firiem, bez pomoci
zdravotného personálu, lekárov, priateľov a Dobrých anjelov by sme nedokázali
tak veľmi pomáhať.
ĎAKUJEME!

Ing. Ján Dobák
výkonný riaditeľ
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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
1.
2.

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.

3.

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.

4.

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.

5.

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.

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 ľuďom
a ich rodinám, ktorí sa nie vlastným pričinením ocitli vo finančnej tiesni.

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 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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4. Za rok 2014 sme prijali a rozdelili
Od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014:
Celková suma na prerozdelenie

4 481 186,09 EUR

Rozdelené chorým celkom

4 481 186,09 EUR

Počet lekárov a sestier, ktorí spolupracovali so Systémom

1 416

Počet rodín, ktorým Dobrí anjeli pomáhali k 31.12.2014

2 928

Každá rodina dostávala mesačne v priemere

2014

128,09 EUR

Celková suma 	Počet rodín,	Priemerná výška príspevku,
darcovských príspevkov
ktorým sme pomáhali
pre jednu rodinu

január

364 352,38 EUR

2 882

126,42 EUR

február

354 023,59 EUR

2 890

122,50 EUR

marec

355 283,68 EUR

2 902

122,43 EUR

apríl

356 486,47 EUR

2 908

122,59 EUR

máj

365 315,20 EUR

2 923

124,98 EUR

jún

367 993,12 EUR

2 924

125,85 EUR

júl

369 446,52 EUR

2 918

126,61 EUR

august

359 111,03 EUR

2 911

123,36 EUR

september

375 336,36 EUR

2 930

128,10 EUR

október

377 601,67 EUR

2 939

128,48 EUR

november

397 835,95 EUR

2 929

135,83 EUR

december

438 400,12 EUR

2 928

149,73 EUR

4 481 186,09 EUR		

128,09 EUR

SPOLU	

Pre porovnanie v roku 2013 bola celková suma darcovských príspevkov vo výške 4 266 021,76 EUR. Rok 2014
predstavoval nárast vo výške 5,04%.

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 získané na základe
spolupráce s Anjelskými organizáciami.
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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 2014 sme prerozdeľovali príspevky z 2%, ktoré sme získali v roku 2013 podľa nasledujúcej tabuľky:

Prerozdelené z 2% získaných v roku 2013
január 2014

50 000,00 EUR

február 2014

50 000,00 EUR

marec 2014

50 000,00 EUR

apríl 2014

50 000,00 EUR

máj 2014

50 000,00 EUR

jún 2014

50 000,00 EUR

júl 2014

50 000,00 EUR

august 2014

50 000,00 EUR

september 2014

50 000,00 EUR

október 2014

50 000,00 EUR

november 2014

50 000,00 EUR

december 2014

45 110,98 EUR

SPOLU

595 110,98 EUR

2% z daňových priznaní z roku 2013, ktoré Systém DOBRÝ ANJEL prijal v roku 2014 a má povinnosť minúť do
konca roka 2015 vo výške 499 166,48 EUR budú ku dňu 31.12.2015 do posledného centu prerozdelené medzi
príjemcov pomoci od januára 2015 každý mesiac v sume 41 597,21 EUR, až do decembra 2015.
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: 11011000 		

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
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4.2. SPOLUPRÁCA S NAJVÝZNAMNEJŠÍMI 		
organizáciami
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. V roku 2014 príspevky cez platobné karty predstavovali sumu 315 980,77 EUR.
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 EUR v každom zúčtovacom období (v prípade
ak zákazník mal paušál), alebo sumou vo výške 1,00 EURO mesačne (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. V roku 2014 príspevky cez ORANGE
predstavovali sumu 286 587,56 EUR.
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 EUR v každom zúčtovacom období (v prípade
ak zákazník mal paušál), alebo sumou vo výške 1,00 euro mesačne (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. V roku 2014 príspevky cez Slovak
Telekom predstavovali sumu 125 948,60 EUR.
4.) O2 Slovakia, s.r.o.
Zákazník spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o., mal možnosť zaslaním SMS správy alebo zavolaním na
krátke číslo 840 prispievať mesačne sumou 3,32 EUR v každom zúčtovacom období (v prípade
ak zákazník mal paušál), alebo sumou vo výške 1,00 EURO mesačne (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. V roku 2014 príspevky cez O2
predstavovali sumu 68 951,44 EUR.
5.) Internetový portál Martinus.sk
Zákazníci internetového portálu Martinus.sk mali možnosť darovať do Systému DOBRÝ ANJEL
dobrovoľný príspevok. Získané finančné prostriedky prevádzal Martinus.sk v plnej vyzbieranej sume na
účet DOBRÉHO ANJELA č. 2197258257/0200 raz mesačne. V roku 2014 príspevky cez internetový portál
Martinus.sk predstavovali
sumu 49 858,6 EUR.
	 zmysle pravidiel neziskovej organizácie DOBRÝ ANJEL, všetky tieto príspevky boli prerozdelené
V
a do posledného centu zaslané príjemcom pomoci z humanitárneho Systému DOBRÝ ANJEL.
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5. PEKNÉ VECI, KTORÉ VĎAKA PODPOROVATEĽOM ROBÍME
		
DOBRÝ ANJEL je o ľuďoch. Ale vôbec nie len o ľuďoch, ktorí v ňom pracujú. Je o ľuďoch, ktorí sú
pripravení pomôcť. A tých je našťastie veľmi veľa nielen medzi Dobrými anjelmi ale aj medzi majiteľmi
a pracovníkmi firiem a médií, ktoré nám pomáhajú. Bez nich by sme nedokázali tak veľmi pomáhať.
Vďaka ich podpore dokážeme realizovať napríklad dve veľké marketingové kampane ročne a získavať
ďalších Dobrých anjelov.
V máji 2014 sme vďaka Slovenskej pošte a spoločnosti Novartis vydali a distribuovali do všetkých
domácností na Slovensku prvé číslo našich novín s názvom Dobré správy. Slovenská pošta už dlhodobo
patrí k našim partnerom a vďaka nej dostávame dobro do každej domácnosti.
Máj - mesiac Dobrých anjelov sa niesol aj v duchu online kampane Kontrasty, v ktorej sme ukázali deti,
ktorým Dobrí anjeli pomohli vyrásť. Ďakujeme spoločnosti Azet.sk za priestor a ďalším, ktorí túto
kampaň šírili.
V jeseni sme s reklamnou agentúrou Made by Vaculik pripravili krásnu kampaň Má to zmysel! Televízny
spot pre nás partnersky vyrobila spoločnosť Protos Productions a režisérka Paulína Mačáková. Za
fotografie ďakujeme Šymonovi Klimanovi a Róbertovi Kňažkovi. Za krásny hlas a obetovaný čas
ďakujeme aj Szidi Tobias.
Ale čo by bol spot a fotografie bez médií. Krásnu kampaň mediálne podporili TV Markíza, TV JOJ,
RTVS, Rádio Jemné, Fun Rádio, Rádio Expres, vydavateľstvá Spoločnosť 7 plus a Jaga Group a časopis
Slovenka. Obrovská vďaka!
V predvianočnom období sme sa podieľali aj na kampani spoločnosti Mondelez Slovakia so značkami
Milka, Zlaté a Jacobs, ktoré nám tiež finančne veľmi pomohli.
Vďaka spoločnostiam Soitron a Telekom sme zabezpečili aj toho roku výučbu na diaľku pre troch
študentov stredných škôl - onkologických pacientov. Je to pre nich veľká pomoc.
Spoločnosť Orange zase poskytla tri telefóny s kreditom pre spojenie pacientov na detských
onkológiách s okolím.
V roku 2014 sme začali využívať nový informačný systém, ktorý slúži na efektívnejšiu evidenciu darcov,
príjemcov pomoci a prerozdeľovanie príspevkov medzi rodiny. Software bol vyvinutý v spolupráci
s českým DOBRÝM ANDĚLOM a českými firmami Abra Software a Play.
Spoločnosť Activa sa nám opäť postarala o kompletné vybavenie kancelárskymi potrebami.
Vďaka spoločnosti Ernst & Young sme dodali notebooky do pätnástich rodín. Prepravu týchto
notebookov ale aj iných zásielok nám počas celého roku bezplatne zabezpečovala spoločnosť
Slovak Parcel Service s.r.o.
Ako každý rok, tak aj v tomto roku sme vďaka spoločnoti NAY Elektrodom pomohli viacerým rodinám
dodaním čiernej a bielej techniky do ich domácností.
Úžasní ľudia z horského hotela Popradské Pleso sa postarali o päťdňový vianočný pobyt piatim
viacpočetným rodinám z DOBRÉHO ANJELA.
Okrem už spomínaných podporovateľov, mobilných operátorov, VÚB banky a kníhkupectva
Martinus.sk by sme sa nezaobišli aj bez veľkej pomoci spoločnosti SKANSKA, Wüstenrot,
Volkswagen a zamestnancov spoločnosti Dell.
Ďakujeme aj všetkým ostatným podporovateľom, vďaka ktorým mohol DOBRÝ ANJEL opäť naplno
roztiahnuť krídla nad tisíckami rodín a detí.
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6. financovanie prevádzky
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 2014 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.
Príspevky na prevádzku od Partnerov - firiem:
Príspevky na prevádzku od Partnerov - fyzických osôb:
Iné zdroje (tržby z predaja služieb – reklamná činnosť, eshop):

SPOLU:

71 501 EUR
251 427 EUR
11 401 EUR

334 329 EUR

V roku 2014 spoluzakladateľ DOBRÉHO ANJELA Andrej Kiska navýšil rezervný fond o
137 000,- EUR, ktorý tvorí z vlastných zdrojov. Tieto peniaze sú tiež určené na krytie
prevádzkových nákladov.
V roku 2014 náklady na réžiu organizácie činili 5,57% 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 2014 vo výške 249 516,88 € predstavujú priame
náklady 191 154,43 €, marketingové náklady 48 844,32 € a náklady na eshop a fakturované
služby 9 518,13 € .
DOBRÝ ANJEL dosahuje stále 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
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7. SPRÁVA Z HOSPODÁRENIA
rok 2012

Súvaha

v EUR

Majetok spoločnosti

v EUR

832,95

9 601,03

1 076,79

832,95

589,11

0,00

0,00

9 011,92

Obežný majetok
Zásoby
Krátkodobé pohľadávky
Finančný majetok
Časové rozlíšenie

1 051 714,16
262,30
69 016,63
982 435,23
405,63

1 159 130,80
2 013,10
32 184,96
1 124 932,74
315,15

1 307 579,16
1 269,75
48 484,52
1 257 824,89
396,46

AKTíva celkom	

1 053 196,58

1 160 278,90

1 317 576,65

8 425,12

118 406,03

359 391,25

33 193,92
150 166,52
-131 730,13
-43 205,19

33 193,92
231,20
0,00
84 980,91

33 193,92
137 231,20
84 980,91
103 985,22

Cudzie zdroje

465 984,03

445 740,07

458 732,54

Krátkodobé záväzky
Rezervy zákonné
Dlhodobé záväzky

457 892,07
7 206,32
885,64

437 825,19
7 102,32
812,56

450 501,69
7 922,13
308,72

578 787,43

596 132,80

499 452,86

1 053 196,58

1 160 278,90

1 317 576,65

Dlhodobý hmotný majetok

Vlastné zdroje

Strana
pasív

v EUR

rok 2014

1 076,79

Dlhodobý nehmotný majetok

Strana
aktív

rok 2013

Základné imanie
Ostatné fondy
Nevysporiadaný výsledok minulých rokov
Výsledok hospodárenia

Výnosy budúcich období
pasíva celkom	

rok 2013

rok 2014

3 876 799,51

4 262 637,81

4 479 228,82

6000,00

0,00

0,00

3 878 353,33

4 266 139,03

4 481 688,88

220 018,82

284 611,37

322 927,52

13 838,08

20 000,64

31 945,56

153,20

2 856,37

1 515,65

279 368,22

216 838,41

247 978,30

Výsledok hospodárenia

-40 911,94

87 128,75

105 950,37

Daň z príjmov

2 293,25

2 147,84

19 65,15

-43 205,19

84 980,91

103 985,22

Výkaz ziskov a strát
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 po zdanení

rok 2012
v EUR

v EUR

v EUR

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 2014 prijaté, ale do 31.12.2014 neboli
prerozdelené sa prenášajú do nasledujúceho roka ako výnos budúcich období a rozpustia sa do výnosov
alikvotne k poskytnutým príspevkom v roku 2015.
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Prehľad peňažných príjmov
(podľa zdrojov) a výdajov

rok 2012

rok 2013

v EUR	

v EUR

rok 2014

v EUR

Stav finančných prostriedkov na začiatku roka

730 676

982 435

1 124 933

Príjmy z hlavnej činnosti

4262776

4 274 249

4 367 322

Výdaje z hlavnej činnosti

3791423

4 258 524

4 466 396

Peňažné toky z hlavnej činnosti

471 352

15 726

-99 073

Prevádzkové príjmy

10 773

370 459

471 414

Prevádzkové výdaje

230 636

246 329

231 615

-219 863

124 131

239 799

270

2 642

1 779

982 435

1 124 933

1 257 825

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

Stav pohybu majetku
Obstarávacia cena
		 v EUR

Zostatková cena rok 2014
v EUR

Softvér			 35 550,69		

0,00

Hnuteľný majetok (vybavenie IBM, osobný automobil)		 35 217,83		

9011,92

Nehmotný majetok (ochranná známka)		

5 666,67		

589,11

		

76 435,19		

9601,03

STAV ZÁVÄZKOV A POHĽADÁVOK

(EUR)

Organizácia eviduje k 31.12.2014 záväzky v nasledovnej štruktúre:
Príspevky vyzbierané za mesiac december 2014

438 400,12

Záväzky voči dodávateľom

1 941,88

Nevyfaktúrované dodávky

454,80

Platba kartou v 12/2014 zaúčtovanie v roku 2015
Zadržané, alebo vrátené príspevky, príspevky na účtoch príjemcov pomoci

43,38
1174,46

Voči zamestnancom

4 093,53

Voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia

2 715,53

Voči daňovým úradom

1 721,37

Výnosy budúcich období (príspevky na prerozdelenie v roku 2015):
Príspevky cez PPPU zo dňa 31.12.2014
Príspevky na prerozdelenie v roku 2015 (2% z roku 2014)

243,00
499 166,48

Organizácia eviduje k 31.12.2014 pohľadávky v nasledovnej štruktúre:
Poskytnuté preddavky príjemcom pomoci
Pohľadávka voči Slovenskej pošte – istina úver poštovného
Pohľadávky voči odberateľom
Pohľadávka voči VUB (príspevok za debetné karty 12/2014)
Pohľadávky voči O2 Slovensko za 12/2014
Licenčná odplata VUB za rok 2014
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3 215,11
350,00
26,50
38 206,37
6 354,60
331,94

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
Ing. Michal Meško
Výkonný riaditeľ
Ing. Ján Dobák

Zmeny v orgánoch v priebehu roku 2014:
Na schôdzi správnej rady dňa 23.5.2014 Ján Dobák informoval, že člen dozornej rady
Mgr. Art Juraj Vaculík požiadal o odstúpenie z dozornej rady n.o. DOBRÝ ANJEL
ku dňu 23.5.2014. Na jeho miesto bol za člena dozornej rady schválený správnou
radou Ing. Michal Meško s účinnosťou od 1.6.2014.
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9. 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
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

V Poprade, 24. 4. 2015
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10. PRÍLOHY

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
k účtovnej závierke 2014
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16

SPRÁVA AUDÍTORA
k súladu s etickým kódexom

18

SPRÁVA AUDÍTORA o overení
súladu výročnej správy
s účtovnou závierkou

21

22

Foto: Šymon Kliman

MAJÚ TRINÁSŤ ROKOV
A VIAC ODVAHY AKO VÝSADKÁRI
Pri niektorých ľuďoch sa vám zastaví dych.
Napäto čakáte, až sa v tichosti, v ktorej
žijú, aspoň na chvíľu ozvú. Taká je Timea
zo Spiša aj Paťko z Východnej. Obaja majú
trinásť rokov. Spomínate, keď ste mali toľko vy? Dobrodružstvá, šport, naháňačky.
Oni sú zatvorení už mesiace, roky doma
alebo v nemocnici. Aj cez tieto slnečné
dni. Za zdravím precestovali tisíce kilometrov, absolvovali množstvo chemoterapií aj
operácií. Jeden bojuje o ruku, druhý o nohu. Obaja aj o budúcnosť. Zažili skutočný
strach aj bolesť. Napriek tomu sa dokážu
usmievať. A práve oni sú tí, ktorí povzbudzujú svojich rodičov. Vyčerpaných zo strachu o milované dieťa. Vyčerpaných z riešeTimka (13)
Paťo (13)
nia finančných a organizačných komplikácií, ktoré choroba spôsobila. Takí sú - mladí a odvážnejší než výsadkári v nasadení. Jedinou ich zbraňou je nádej,
optimizmus a ľudia okolo nich. My všetci. Ďakujeme všetkým Dobrým anjelom, ktorí stoja aj pri nich.

SMÚTILA ZA TABUĽOU, TAK JEJ JU KÚPILI
Pri pohľade na Veroniku, ktorá berie už niekoľkú chemoterapiu,
si kladiete otázku: "Kto jej vyrobil takú bujnú parochňu?" Veru nikto.
Veronika za tri roky boja s rakovinou už dvakrát prišla o vlasy,
ale tentoraz to vyzerá na tuhý korienok. Toto sú totiž jej vlasy. Bohužiaľ rakovina ju ale definitívne pripravila o očko, ktorému nepomohla
ani liečba a ožarovanie. A tak Veronika tri roky bojuje a s ňou celá
jej päťčlenná rodina. Otec sa musel vzdať práce a trávi s ňou čas
v nemocnici. Rodina tak prišla o príjem. Najbližšia onkológia
je vzdialená od Liptovského Mikuláša 85 kilometrov a tak už tri roky
cestujú. Občas aj viackrát do týždňa. Okrem toho prešli aj liečbou
v Bratislave, Prahe a konzultáciami v Brne. Všetko toto predstavuje
pre rodinu veľké náklady. Aby sa organizmus zotavil po náročných
liečbach, potrebuje veľké množstvo vitamínov a doplnkových liekov.
Veronika potrebuje aj špeciálne maste a náplaste. Ale odkiaľ na to
všetko vziať v päťčlennej rodine, kde pracuje len mamka? Situácia
v takýchto rodinách je veľmi zložitá. Mali by sa sústrediť len na boj
s chorobou a nie riešiť finančné problémy.
Veronika je dnes tretiačka. Školu takmer vôbec nepozná, učí sa individuálne. Je výborná žiačka. Okrem priateľov a bežných radostí
jej veľmi chýbala jedna vec. Písanie na tabuľu. V nemocnici jej bolo
smutno:" Som školáčka a nikdy som nepísala na tabuľu."
A tak kvôli nej namontovali pani učiteľky na detskú onkológiu tabuľu.
Sny týmto deťom dokáže pomôcť plniť každý z nás.
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