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1. prÍHoVor
Rok 2015 bol plný emócií, ale aj precíznej včelej práce celého tímu Dobrého anjela. Dovolím si
na tomto mieste poďakovať nielen podporovateľom neziskovej organizácie ale aj nášmu
celému tímu. Som nesmierne rád, že v Dobrom anjelovi je roky, hoc malý, ale stabilný
pracovný kolektív a že každý prácou naozaj intenzívne žije a podáva výborný výkon. Mať na
starosti takú veľkú organizáciu, ktorá ma pod patrónom tisíce rodín, desaťtisíce darcov, stovky
partnerských firiem a milióny eur si vyžaduje zodpovednosť a oddanosť. To všetko u nás
v Poprade nájdete. A tak dennodenne, okrem neustáleho prijímania a evidencie žiadostí,
realizujeme aj mnoho nových a zaujímavých vecí.
V našom náročnom softvérovom vybavení sme zaviedli viacero vylepšení. Sme schopní pružne
reagovať na akúkoľvek informačnú požiadavku. To je obrovskou devízou a veľmi nám to
uľahčuje prácu a zároveň znižuje naše prevádzkové náklady.
V priebehu roka sme mali aj niekoľko veľmi pekných kampaní, ktoré sa podieľali na tom, že
neustále dokážeme rásť aj v počte Dobrých anjelov aj v objeme vyzbieraných a
prerozdelených peňazí. V roku 2015 sme dokázali vyzbierať a do posledného centu prerozdeliť
4 802 978,59 EUR, čo znamená opäť nárast voči predošlému roku o 7,18 %. Spolu sme pomohli
pravidelnou pomocou už 6 999 rodinám.
Realizovali sme dva zaujímavé prieskumy, z ktorých sme mali veľa mediálnych výstupov.
Práve druhý, vlastnými silami realizovaný prieskum na našich príjemcoch pomoci, považujeme
za kľúčový, pretože sme vďaka nemu získali mnoho zaujímavých dát a argumentačných
podkladov. Počas celého roka sme neustále publikovali v médiách články, zúčastnili sme sa
mnohých diskusií a realizovali mnoho zaujímavých partnerských spoluprác. Všetko s cieľom
pomáhať ešte viac.
Dobrý anjel je jedna veľká rodina dobrých ľudí, Dobrých anjelov, podporovateľov z radov
podnikateľov, firiem, médií. Nesmierne dôležití sú pre nás aj lekári a rôzni aktívni a obetaví
priatelia. A samozrejme, bez Partnerov Dobrého anjela, ktorí sa podieľajú na
spolufinancovaní chodu našej organizácie, by sme tiež nedokázali pomáhať.
Všetkým patrí obrovská vďaka za to, že tisíce rodín neostali v problémoch sami a že naozaj
systémovo a celoslovensky spolu riešime jeden veľký problém.
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.
44

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 2015 sME prIJaLI a roZDELILI
od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015:
Celková suma na prerozdelenie

4 802 978,59 EUR

Rozdelené chorým celkom

4 802 978,59 EUR

Počet lekárov a sestier, ktorí spolupracovali so Systémom

1 453

Počet rodín, ktorým Dobrí anjeli pomáhali k 31.12.2015

2 945

Každá rodina dostávala mesačne v priemere

137,16 EUR

Celková suma
darcovských príspevkov

počet rodín,
ktorým sme pomáhali

priemerná výška príspevku
pre jednu rodinu

január

401 800,44 EUR

2 920

137,60 EUR

február

370 706,51 EUR

2 910

127,39 EUR

marec

383 238,46 EUR

2 896

132,33 EUR

apríl

384 450,85 EUR

2 894

132,84 EUR

máj

381 459,25 EUR

2 891

131,95 EUR

jún

418 927,61 EUR

2 902

144,36 EUR

júl

393 212,65 EUR

2 915

134,89 EUR

august

376 610,51 EUR

2 929

128,58 EUR

september

389 509,95 EUR

2 927

133,07 EUR

október

392 801,28 EUR

2 933

133,92 EUR

november

442 560,69 EUR

2 947

150,17 EUR

december

467 700,39 EUR

2 945

158,81 EUR

2015

spoLu

4 802 978,59 Eur

137,16 EuR

Pre porovnanie v roku 2014 bola celková suma darcovských príspevkov vo výške 4 481 186,09 EUR.
Rok 2015 predstavoval nárast vo výške 7,18%.

Údaje o tom, koľko peňazí sme prijali a rozdelili aktualizujeme každý pracovný deň na našej internetovej
stránke www.dobryanjel.sk.
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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 2015 sme prerozdeľovali príspevky z 2%, ktoré sme získali v roku 2014 podľa nasledujúcej tabuľky:

prerozdelené z 2% získaných v roku 2014
január 2015

41 597,21 EUR

február 2015

41 597,21 EUR

marec 2015

41 597,21 EUR

apríl 2015

41 597,21 EUR

máj 2015

41 597,21 EUR

jún 2015

41 597,21 EUR

júl 2015

41 597,21 EUR

august 2015

41 597,21 EUR

september 2015

41 597,21 EUR

október 2015

41 597,21 EUR

november 2015

41 597,21 EUR

december 2015

41 597,17 EUR

spoLu

499 166,48 Eur

2% z daňových priznaní z roku 2014, ktoré Systém DOBRÝ ANJEL prijal v roku 2015 a má povinnosť minúť do
konca roka 2016 vo výške 562 622,98 EUR, budú ku dňu 31.12.2016 do posledného centu prerozdelené
medzi príjemcov pomoci od januára 2016, každý mesiac, v sume 46 885,25 EUR, až do decembra 2016.
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

77

4.2. spoLupráCa s naJVýZnaMnEJšÍMI
ANJELSKÝMI FIRMAMI
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. V roku 2015 príspevky
cez platobné karty predstavovali sumu 393 521,77 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. V roku 2015 príspevky cez ORANGE predstavovali sumu
271 436,44 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. V roku 2015 príspevky cez Slovak Telekom predstavovali
sumu 137 683,36 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 platil cez faktúru), 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. V roku 2015 príspevky cez O2 predstavovali sumu
91 603,84 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 2015 príspevky cez internetový
portál Martinus.sk predstavovali sumu 71 084,56 EUR.
V zmysle pravidiel neziskovej organizácie DOBRÝ ANJEL, všetky tieto príspevky boli prerozdelené
a do posledného centu zaslané príjemcom pomoci z humanitárneho Systému DOBRÝ ANJEL.
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5. pEKnÉ VECI, KTorÉ VĎaKa poDporoVaTEĽoM roBÍME
Vďaka podpore rôznych firiem, organizácií ale aj jednotlivcov dokážeme realizovať kampane
a rôzne aktivity, ktoré popri zasielaní finančnej pomoci rodinám chorých urobia ešte radosť
navyše.
V apríli sme začali spolupracovať s novým partnerom, sieťou čerpacích staníc OMV Slovensko.
Pripravili sme spoločne nový nástroj pre prispievanie do systému - darovanie vernostných
bodov Smile & Drive a zároveň realizovali kampaň na podporu tejto myšlienky.
V máji sme vďaka Slovenskej pošte a veľkej finančnej pomoci z kampane spoločnosti Prvá
stavebná sporiteľna distribuovali do všetkých domácností na Slovensku druhé číslo našich novín
s názvom Dobré správy.
V lete sa zúčastnili vybrané deti skvelého tábora na Inoveckej chate, ktorý sa vďaka chatárovi
a jeho tímu už stáva tradíciou.
V jeseni sme realizovali spolu s našou reklamnou agentúrou Made by Vaculik kampaň
s animovaným spotom a fotografiami Martinky a Peťka. Kampaň by však bez podpory médií
nebola možná. Pomohli nám TV Markíza, TV JOJ, RTVS, vydavateľstvá News and Media
Holding, Jaga a spoločnosť Unimedia.
Vďaka spoločnostiam Soitron a Telekom sme zabezpečili aj toho roku výučbu na diaľku pre
štyroch študentov stredných škôl - onkologických pacientov. Je to pre nich veľká pomoc.
Spoločnosť Orange poskytla tri telefóny s kreditom pre spojenie pacientov ma detských
onkológiách s okolím.
Spoločnosť Activa sa nám opäť postarala o kompletné vybavenie kancelárskymi potrebami.
Ako každý rok, tak aj tento, sa ľudia z horského hotela Popradské Pleso postarali o päťdňový
vianočný pobyt viacerým viacpočetným rodinám z Dobrého anjela. Okrem toho pre všetky deti
na Horskom hoteli zabezpečila vianočné darčeky spoločnosť STIGI TRANS.
Vďaka darom od spoločnosti Nay, a.s. sme dodali do mnohých domácností elektrické
spotrebiče bielej a čiernej techniky. S prepravou týchto darov nám veľmi pomohla
spoločnosť Slovak Parcel Service.
V decembri sme zasielali direct mail s darčekom, voňavým vianočným čajom, ktorý poskytli
Baliarne obchodu,a.s. Poprad.
Okrem už spomínaných podporovateľov by sme sa nezaobišli ani bez veľkej finančnej
pomoci od spoločností Nay Elektrodom, Wüstenrot, Volkswagen, ESET, nadácie Golfing
with Heart a mnohých ďalších. Zoznam najväčších podporovateľov nájdete na ďalších
stranách.
Ďakujeme aj všetkým ostatným priaznivcom, vďaka ktorým mohol DOBRÝ ANJEL opäť naplno
roztiahnuť krídla nad tisíckami rodín a detí.
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6. ROČNÝ PREHĽAD HLAVNÝCH AKTIVÍT
Okrem neustálej pravidelnej činnosti súvisiacej s rozsiahlym účtovníctvom, prijímaním rodín
do Systému, spravovaním databázy a s prijímaním darov, okrem neustálej publikačnej aktivity
v mnohých médiách, účasti na viacerých diskusiách a prednáškach, mnohých aktivit
na sociálnych sieťach a viacerých partnerských spoluprácach sme realizovali aj tieto
jednorázové a zaujímavé aktivity:

Február
Marec

Apríl

- účasť na diskusii JUMP
- audit účtovnej závierky
- audit použitia 2% z daní
- začiatok spolupráce s OMV Slovensko s.r.o.
a kampaň zameraná na darovanie bodov SMILE & DRIVE

Máj

- kampaň v Nay, a.s.
- audit plnenia finančných kritérií etického kódexu spoločnosťou
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
- vydanie celoslovenských novín Dobré správy za podpory
Slovenskej pošty, a.s. a Prvej stavebnej sporiteľne, a.s.
- online kampaň

Jún

- spustenie nového kanálu pre prispievanie prostredníctvom SIPO
- partnerský prieskum znalosti značky agentúrou TNS Slovakia
- kampaň s Prvou stavebnou sporiteľňou, a.s.
- kampaň na Deň detí - maxipohľadnica

Júl
August
September

Október
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- kampaň na 2% z dane

- inovácia procesu SMS anjel cez mobil
- spustenie Instagramu
- tábor detí z Dobrého anjela na Inoveckej chate
- in house prieskum na príjemcoch pomoci
- účasť na verejnej diskusii o zdravotníctve
- veľká nadlinková kampaň (TV, online, OOH, print)
vďaka mediálnym partnerom
- realizácia animovaného videa Ako poraziť draka

November

- zasielanie direct mailu s darčekom od Baliarní obchodu, a.s. Poprad

December

- vianočný pobyt rodín na chate Popradské pleso
- vianočné darčeky do rodín vďaka spoločnosti Stigi-trans s.r.o.
- spustenie Dobrého darčeka

7. ĎAKUJEME ANJELSKÝM FIRMÁM
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8. ĎAKUJEME ANJELSKÝM MÉDIÁM
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9. 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 2015 zdroje na prevádzku pochádzali od Partnerov DOBRÉHO ANJELA, fyzických osôb
a firiem, ktoré písomne prehlásili, že ich príspevky majú byť použité na financovanie réžie
DOBRÉHO ANJELA.
Príspevky na prevádzku od Partnerov - firiem:

100 640,22 EUR

Príspevky na prevádzku od Partnerov - fyzických osôb:

252 995,88 EUR

Iné zdroje (tržby z predaja služieb, reklamná činnosť, eshop, nepeňažné dary):

spoLu:

15 136,18 EUR

368 772,28 EuR

V roku 2015 náklady na réžiu organizácie činili 5,18% k sume celkovo vyzbieraných
a prerozdelených peňazí. Podľa medzinárodnej metodológie sa za výborné
považujú charitatívne organizácie, u ktorých je tento pomer menší ako 10%.
Z celkových prevádzkových nákladov v roku 2015 vo výške 248 600,33 € predstavujú priame
náklady 182 962,89 €, marketingové náklady 63 685,04 € a náklady na eshop 1 952,40 € .
Rozdiel medzi príspevkami na prevádzku od Partnerov a celkovými prevádzkovými
nákladmi, ktorý predstavuje sumu 120 171,95 € sa použije ako rezerva na prevádzku
do budúceho obdobia.
DOBRÝ ANJEL dosahuje stále výborné výsledky a posilňuje svoje postavenie najúspešnejšej
charity na Slovensku.

Partneri DOBRÉHO ANJELA majú na
výborných výsledkoch veľkú zásluhu.
Aj vďaka nim môžeme pomáhať stále
viac a viac.
Ďakujeme!
13
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10. spráVa Z HospoDárEnIa
rok 2013

súVaHa

sTrana
aKTÍV

v Eur

v Eur

rok 2015
v Eur

Majetok spoločnosti

832,95

9 601,03

6 954,07

Dlhodobý nehmotný majetok

832,95
0,00

589,11

345,27

9 011,92

6 608,80

315,15

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

1 556 303,72
776,40
47 691,88
1 507 835,44
164,45

1 160 278,90

1 317 576,65

1 563 422,24

118 406,03

359 391,25

479 476,85

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

33 193,92
137 231,20
188 966,13
103 985,22

33 193,92
137 231,20
84 980,91
120 085,60

445 740,07

458 732,54

495 786,82

437 825,19
7 102,32
812,56

450 501,69
7 922,13
308,72

487 508,36
8 278,46
0,00

596 132,80

499 452,86

588 158,57

1 160 278,90

1 317 576,65

1 563 422,24

Dlhodobý hmotný majetok
obežný majetok
Zásoby
Krátkodobé pohľadávky
Finančný majetok
Časové rozlíšenie

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

aKTÍVa CELKoM
Vlastné zdroje

sTrana
pasÍV

rok 2014

Základné imanie
Ostatné fondy
Nevysporiadaný výsledok minulých rokov
Výsledok hospodárenia
Cudzie zdroje
Krátkodobé záväzky
Rezervy zákonné
Dlhodobé záväzky
Výnosy budúcich období
pasÍVa CELKoM

rok 2014

rok 2015

4 262 637,81

4 479 228,82

4 801 716,50

0,00

0,00

0,00

4 266 139,03

4 481 688,88

4 802 978,59

284 611,37

322 927,52

353 636,10

20 000,64

31 945,56

15 136,18

2 856,37

1 515,65

693,67

216 838,41

247 978,30

246 082,62

Výsledok hospodárenia

87 128,75

105 950,37

122 121,24

Daň z príjmov

2 147,84

19 65,15

2 035,64

84 980,91

103 985,22

120 085,60

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 2013
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 2015 prijaté, ale do 31.12.2015 neboli
prerozdelené, sa prenášajú do nasledujúceho roka ako výnos budúcich období a rozpustia sa do
výnosov alikvotne k poskytnutým príspevkom v roku 2016.

14
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prEHĽaD pEňažnýCH prÍJMoV
(podľa zdrojov) a VýDaJoV

rok 2013

rok 2014

rok 2015

982 435

1 124 933

1 257 825

Príjmy z hlavnej činnosti

4 274 249

4 367 322

4 889 951

Výdaje z hlavnej činnosti

4 258 524

4 466 396

4 770 736

15 726

-99 073

119 215

Prevádzkové príjmy

370 459

471 414

368 767

Prevádzkové výdaje

246 329

231 615

238 925

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

124 131

239 799

129 843

2 642

1 779

953

982 435

1 257 825

1 507 835

Stav finančných prostriedkov na začiatku roka

Peňažné toky z hlavnej činnosti

v Eur

Peňažné toky z finančnej činnosti
Zostatok finančných prostriedkov na konci roka

v Eur

v Eur

sTaV poHYBu MaJETKu
obstarávacia cena
v Eur

Zostatková cena rok 2015
v Eur

Softvér

35 550,69

0,00

Hnuteľný majetok (vybavenie IBM, osobný automobil)

35 217,83

6 608,80

5 666,67

345,27

76 435,19

6 954,07

Nehmotný majetok (ochranná známka)

sTaV ZáVÄZKoV a poHĽaDáVoK

(Eur)

organizácia eviduje k 31.12.2015 záväzky v nasledovnej štruktúre:
Príspevky vyzbierané za mesiac december 2015

468 655,65

Záväzky voči dodávateľom

6 844,37

Nevyfaktúrované dodávky

823,20

Platba kartou v 12/2015 zaúčtovanie v roku 2016
Zadržané alebo vrátené príspevky, príspevky na účtoch príjemcov pomoci
Voči zamestnancom, inštitúciám sociálneho zabezpečenia, daňovým úradom
Krátkodobé rezervy

39,15
955,26
11 185,14
8 278,46

Výnosy budúcich období (príspevky na prerozdelenie v roku 2016):
Príspevky od ORANGE a C&A
Príspevky cez PPPU zo dňa 31.12.2015
Príspevky na prerozdelenie v roku 2016 (2% z roku 2015)

25 386,44
110,00
562 622,98

organizácia eviduje k 31.12.2015 pohľadávky v nasledovnej štruktúre:
Poskytnuté preddavky príjemcom pomoci

746,45

Pohľadávka voči Slovenskej pošte – istina úver poštovného

350,00

Pohľadávky voči odberateľom - eshop
Pohľadávka voči VUB (príspevok za debetné karty 12/2015)

31,50
46 231,99

Licenčná odplata VUB za rok 2015

331,94

Náklady budúcich období

164,45
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11. 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 2015:
V roku 2015 neboli uskutočnené žiadne zmeny
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12. 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, 29. 4. 2016
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13. prÍLoHY

spráVa nEZáVIsLÉHo auDÍTora
k účtovnej závierke 2015
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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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PIROHY A GRANULE
Na krku malá jazva. Paťko si však pamätá
akurát na to, ako sa prebral z narkózy a povedal mamke: ”mám chuť na pirohy.” Mamka
si zase veľmi nechce spomínať na to, ako pri
prvej dávke chemoterapie prestal dýchať.
Paťovi to síce príde teraz už vtipné, ale jeho
ľahkosť bytia nezdieľa nikto z nás.
Paťko sa od augusta liečil na onkológii. Hlava
je však už pokrytá parádnymi vlasmi. Napriek
tomu si pofrfle, že by ich chcel dlhšie. Spomína, ako mu bolo ťažko, keď mu začali vypadávať
a boli úplne všade len nie na hlave. Volal vtedy otcovi. Smutno mu bolo. Za rodinou, kamarátmi,
psom aj školou. Už sa nevie dočkať, až sa do nej bude môcť vrátiť. Na to si však ešte počká.
Prešiel chemoterapiou, ožarovaním, čaká ho kontrolné CT a ďalej sa uvidí. (pozn. Dopadlo
super!)
Najviac sa mu cnie za školou a futbalom. Kamarátov zo školy vystriedali kamaráti z onkológie.
Jeden je dokonca synom mamkinej spolužiačky. Otec celý čas sedí a počúva. Zaspomína,
ako zo začiatku chodil na týždňovky a o deti sa musela starať babka. Čo by sme bez starých
rodičov robili, uvedomím si. No dnes už za prácou necestuje. Rozhodol sa zmeniť prácu,
aby bol s rodinou, hoc aj za menej peňazí. Zato kvôli chorobe sa nacestujú dosť. Keď mal Paťko
ožarovanie cestovali každý deň z malej dedinky do Košíc a naspäť. Spolu 160 kilometrov. Každý
pracovný deň počas jedného mesiaca. Okrem toho odbery v Levoči tiež každý druhý deň,
tam a naspäť štyridsať kilometrov. Jeden by chcel vlastniť čerpaciu stanicu.

Keď odchádzam, otec ide vopred ku dverám zachytiť psa. Dovolím si poslednú otázku:”
A dávate mu nejaké vitamíny? Nejaké zdravé doplnky? ”Otec sa na mňa pozrie, a skôr
ako o Paťkovi podá informáciu mamka, držiac za obojok psa odpovie: “iba granule”.
A tak sa začneme smiať.

NAD NAMI VISÍ MRAK.
TO NAPADOL NÁS DRAK.
NAPNEME SVALY DUŠE
A SMIECH NAŇ VYSTRELÍME Z KUŠE!
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