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nezisková organizácia
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IČO: 37 887 319
DIČ: 2022302315
www.dobryanjel.sk
Nezisková organizácia DOBRÝ ANJEL bola založená 20. 06. 2006. Registrovaná je od 1. augusta 2006
Krajským úradom v Prešove pod registračným číslom OVVS - 165/2006 - NO.
Prvé príspevky od darcov, Dobrých anjelov, sme odoslali chorým 2. 10. 2006 na Sviatok anjelov.
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1. PRÍHOVOR
V jeseni roku 2019 sme vypustili do sveta krásnu kampaň CEZ OKNO. Za tónov
prespievanej piesne Jara Filipa sme ukázali ľuďom rodiny, ktoré sa mesiace
a roky dívajú na svet cez okno, či už domova alebo nemocnice. Je to smutný
svet, bez priateľov, bez dobrodružstiev. Dnes, začiatkom roka 2020, nás
všetkých na svete prinútil koronavírus okúsiť tento údel. A odteraz už nič
nebude, ako bolo. Aj my v Dobrom anjelovi sa obávame, ako sa zložitá
ekonomická situácia prejaví v treťom sektore a v spoločenskej zodpovednosti
firiem, keď mnohé majú dnes starosti situáciu zvládnuť. No zároveň veríme, že
ten pocit, dívať sa na svet cez okno, otvorí ľuďom srdcia a pochopia, že tí, ktorí
takto žijú roky, si pomoc zaslúžia.
V roku 2019 sme aj vďaka Vám pomáhali v priemere mesačne 2 940 rodinám
a každá z nich dostávala príspevok cca. 150 EUR. Keďže mnoho rodín má
celkový mesačný príjem aj pod 500 EUR, je to pre nich obrovská pomoc. Od
januára do decembra 2019 sme prijali do Systému 494 rodín a pomoc prestalo v
roku 2019 poberať 585 rodín. Akým systémom rodiny zo Systému vystupujú?
35% rodín zaznamenalo zlepšenie situácie a pomoc už viac nepotrebovali. U
34% sa zmenila situácia a už v nich prestalo byť nezaopatrené dieťa (dospelo).
Bohužiaľ 24% prišlo o niektorého člena rodiny, ale tu sme radi, že rodinu
nemusíme vyradiť hneď, ale ešte jej pol roka pomáhame. A 7% rodín sme
vyradili z iných dôvodov.
V roku 2019 sme celkovo vyzbierali a do posledného centu rodinám chorých
prerozdelili 5 355 285,61 EUR. Je to úžasná suma, ale o 0,76 % nižšia ako
predošlého roku.
Keď som sa tieto dni pýtal jednej rodiny s viacerými školákmi, ako sa vzdelávajú
v čase koronavírusu, odpovedala mi ich mama: „Dobijem si kredit vďaka vám
a učia sa na mojom mobile.“ Hneď sme rodine poslali notebook a zabezpečili
pripojenie na internet, pretože aj to Dobrý anjel vďaka pomoci mnohých firiem
dokáže.
Fráza „Spolu to zvládneme“ neplatí len pre čas koronavírusu, pre nás to platí
roky.
Ďakujeme za pomoc a dôveru!

Ing. Ján Dobák
výkonný riaditeľ
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V ROKU 2019

494 rodín sme prijali
585 rodín zo Systému vystúpilo
2940 rodín dostávalo pomoc každý mesiac*
152 EUR dostávala každá rodina mesačne*
1662 lekárov rodiny odporúča
v 753 rodinách má rodič rakovinu
v 2187 rodinách má dieťa ťažkú diagnózu
62 rodín, kde sú ťažko chorí až dvaja členovia
946 rodín, kde je len jeden rodič
39 rodín, kde sú deti v opatere starých rodičov
*priemer
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2. 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, Downov syndróm)
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 finančne pomáhať až tisíckam
chorých.
Cieľom neziskovej organizácie DOBRÝ ANJEL je, aby chorý človek a jeho rodina dostávali
pravidelnú mesačnú finančnú výpomoc okolo 140 EUR. Darcovia, Dobrí anjeli, prispievajú
pravidelne každý mesiac ľubovoľnou čiastkou. Ak darcovia budú prispievať mesačne čiastkou
6 EUR, tak na jedného príjemcu potrebujeme nájsť približne 24 darcov, Dobrých anjelov.
Veríme, že mesačný príspevok okolo 140 EUR môže aspoň trochu pomôcť preklenúť
finančnú tieseň, do ktorej sa veľmi často dostávajú ľudia a ich rodiny po preklenutí
zákerných ochorení.

1. Pomáha pravidelne každý mesiac

Systém DOBRÝ ANJEL umožňuje tisícom darcov, Dobrým anjelom, pravidelne každý mesiac
finančne pomáhať stovkám rodín vo finančnej tiesti, 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 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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3. ZA ROK 2019 SME PRIJALI A PREROZDELILI
9 do 31.12.2019:
5 355 285,61 EUR
do 3.1.2020

5 355 285,61 EUR
1 662

Počet rodín, ktorým Dobrí anjeli pomáhali od 09.2006 0k 1.1.2020

9 112

Priemerný počet aktívnych rodín mesačne

2 151,79
940
EUR
151,79 EUR

Každá rodina dostávala mesačne v priemere

Celková suma
darcovských príspevkov

Počet rodín,
ktorým sme pomohli

Priemerná výška príspevku
pre jednu rodinu

január

505 590,41 EUR

2 978

169,78 EUR

február

420 149,72 EUR

2 961

141,89 EUR

marec

443 078,98 EUR

2 952

150,09 EUR

apríl

448 707,41 EUR

2 953

151,95 EUR

máj

431 111,33 EUR

2 950

146,14 EUR

jún

427 455,83 EUR

2 950

144,90 EUR

júl

446 010,09 EUR

2 958

150,78 EUR

august

435 193,89 EUR

2 937

148,18 EUR

september

421 981,76 EUR

2 927

144,17 EUR

október

459 259,59 EUR

2 920

157,28 EUR

november

443 231,41 EUR

2 904

152,63 EUR

december

473 515,19 EUR

2 891

163,79 EUR

5 355 285,61 EUR

35 281
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SPOLU

151,79 EUR

Pre porovnanie v roku 2018 bola celková suma darcovských príspevkov vo výške 5 396 338,26 EUR.
Rok 2019 predstavuje pokles vo výške 0,76 % oproti predchádzajúcemu roku.
Údaje o tom, koľko peňazí sme prijali a prerozdelili, aktualizujeme každý pracovný deň na našej
internetovej stránke www.dobryanjel.sk.
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3.1 2 % Z DANE PRE SYSTÉM DOBRÝ ANJEL
Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli prispieť 2 % a všetkým, ktorí povedali iným, že nám môžu prispieť.

V roku 2019 sme prerozdeľovali príspevky z 2 %, ktoré sme získali v roku 2018 príjemcom pomoci podľa
nasledujúcej tabuľky:

Prerozdelené z 2% získaných v roku 2018:
december 2018

37 480,00 EUR

2019
január

37 480,00 EUR

február

37 480,00 EUR

marec

37 480,00 EUR

apríl

37 480,00 EUR

máj
jún

37 480,00 EUR
37 480,00 EUR

júl

37 480,00 EUR

august
september

37 480,00 EUR

október

37 480,00 EUR

november

37 581,90 EUR

SPOLU

37 480,00 EUR

449 861,90 EUR

2 % z daňových priznaní z roku 2018, ktoré Systém DOBRÝ ANJEL prijal v roku 2019 a má povinnosť minúť
do konca roka 2020 vo výške 363 606,11 EUR, budú postupne ku dňu 31.12.2020 do posledného centu
prerozdelené medzi príjemcov pomoci.

Jednotlivé alikvotné čiastky 2 % z daní rozdeľujeme každý mesiac spolu s vyzbieranými mesačnými
príspevkami od darcov, Dobrých anjelov.

Anjelské osobné číslo v roku 2020: 11016000

Heslo: dvepercenta
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3.2 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 0,5% (od 11/2019 0,2%) z obratu
uskutočnenej transakcie na POS termináloch. Táto suma bola poukázaná raz mesačne
na účet DOBRÉHO ANJELA. V roku 2019 príspevky cez platobné karty predstavovali
sumu 453 619,63 EUR.
2. ORANGE Slovensko, a.s.
Zákazník spoločnosti ORANGE Slovensko, a.s., mal možnosť zaslaním SMS správy na
krátke číslo 840 prispievať sumou 3,32 EUR v každom zúčtovacom období (v prípade,
ak zákazník mal paušál), alebo sumou vo výške 1,00 EUR mesačne (v prípade, ak
zákazník mal predplatenú kartu). Získané ﬁnančné prostriedky prevádzal mobilný
operátor na účet DOBRÉHO ANJELA raz mesačne. V roku 2019 príspevky cez ORANGE
predstavovali sumu 220 159,76 EUR.
3. Slovak Telekom, a.s.
Zákazník spoločnosti Slovak Telekom, a.s., mal možnosť zaslaním SMS správy 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 EUR mesačne (v prípade,
ak zákazník mal predplatenú kartu). Získané ﬁnančné prostriedky prevádzal mobilný
operátor na účet DOBRÉHO ANJELA raz mesačne. V roku 2019 príspevky Slovak
Telekom predstavovali sumu 115 259,04 EUR.
4. O2 Slovakia, s.r.o.
Zákazník spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o., mal možnosť zaslaním SMS správy 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 EUR mesačne (v prípade,
ak zákazník mal predplatenú kartu). Získané ﬁnančné prostriedky prevádzal mobilný
operátor na účet DOBRÉHO ANJELA raz mesačne. V roku 2019 príspevky cez O2
predstavovali sumu 95 934,36 EUR.
5. Zákazníci vybraných anjelských ﬁriem mali možnosť darovať do Systému DOBRÝ
ANJEL dobrovoľný príspevok formou zaokrúhlenia hodnoty nákupu. Získané ﬁnančné
prostriedky prevádzali anjelské ﬁrmy v plne vyzbieranej sume na účet DOBRÉHO
ANJELA raz mesačne. V roku 2019 tieto príspevky predstavovali sumy:

Martinus (11006420)
Ticketportal (11006850)
NAY Elektrodom (11008844)
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123 045,85 EUR
27 448,60 EUR
24 868,60 EUR

4. PEKNÉ VECI, KTORÉ VĎAKA
PODPOROVATEĽOM ROBÍME

Začiatkom roka 2019 sme uviedli do života nový a moderný web www.dobryanjel.sk, z
ktorého máme veľkú radosť. Spustili sme projekt TU PRACUJÚ DOBRÍ ANJELI, do
ktorého sa môžu zapojiť firmy, v ktorých sú zamestnanci Dobrými anjelmi.
Zúčastnili sme sa na Profesia days s krátkou prednáškou a stánkom s prezentáciou.
Vďaka spoločnosti SOLEN sme sa zúčastnili na konferencii pediatrov Slovenska, aby
sme ich oslovili s možnosťou odporúčať nám rodiny pre pomoc. Podpora lekárov je
pre fungovanie Dobrého anjela veľmi dôležitá.
Spoločnosť ATEX pre nás navrhla a vyrobila vysokokvalitný bežecký dres DOBRÝ
ANJEL, ktorý sa už počas roka 2019 objavil na mnohých bežeckých podujatiach.
SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA v mesiaci január cez všetky svoje kanály získavala Dobrých
anjelov z radov zákazníkov. Zúčastnili sme sa aj na konferencii, ktorú Slovenská
sporiteľňa organizovala a prijali finančný dar priamo od banky.
Vďaka darom od spoločnosti NAY ELEKTRODOM sme dodali do mnohých domácností
78 kusov elektrických spotrebičov bielej a čiernej techniky v celkovej hodnote
22 443,57 EUR. S prepravou darov nám veľmi pomohla spoločnosť SLOVAK PARCEL
SERVICE.
Agentúra FOCUS pre nás pro bono realizovala prieskum znalosti značky.
Dosiahli sme okrúhlu sumu 100 000 EUR v daroch od spoločnosti TICKETPORTAL
a WÜSTENROT. Ticketportal umožňuje zákazníkom zaokrúhľovať sumu nákupu,
Poisťovňa Wüstenrot prispieva percentom z poistných zmlúv.
Slovenské výtvarníčky, ilustrátori a umelci vytvorili sériu jedenástich jedinečných
anjelských krídel, ktoré sme ako virtuálny darček spolu s aplikáciou, ktorú pre nás pro
bono vytvoril Igor Bubenko, poslali Dobrým anjelom. Zároveň sme kampaň krídla
pretavili do reality, krídla dali vytvoriť anjelskej firme Willmark a realizovali putovnú
výstavu, ktorá navštívila desať miest. Ďakujeme za podporu aj n.c. EUROVEA,
mestám Bratislava, Vysoké Tatry, festivalu POHODA a Kulturparku Košice.
Spustili sme na webe možnosť zakúpiť niekomu symbolické krídla ako Dobrý darček.
Celú dobrovoľnú sumu za tento darček tiež preposielame rodinám chorých.
24 ľudí z rodín chorých sa zúčastnilo na spoločnom rekreačnom pobyte vo Vysokých
Tatrách vďaka NADÁCII SLOVENSKEJ SPORITEĽNE. 16 detí vďaka darcom trávilo
prázdniny v letnom tábore. Spoločnosť Aplend, Vila Kosodrevina a Chata Malina
poskytli viacerým rodinám z Dobrého anjela možnosť ubytovania v rekreačných
oblastiach zadarmo.
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Spoločnosť ACTIVA venovala 30 balíkov školských pomôcok pre školákov na začiatok
školského roka.
Zahájili sme spoluprácu so SPARTAKOM TRNAVA, ktorý sa rozhodol nosiť na svojich
dresoch logo Dobrého anjela, aby tak promoval dobrú myšlienku. Zároveň sa vybrané
rodiny zúčastnili stretnutia s futbalistami a dostali dary.
Spolu s agentúrou ZEBRA sme na jeseň zorganizovali dva nočné behy, v Martine
a Turčianskych Tepliciach, na ktorých sa zúčastnili stovky bežcov. Výťažok zo
štartovného sme prerozdelili medzi rodiny chorých a zároveň posilnili znalosť značky
v bežeckej komunite.
Zúčastnili sme sa na dvojdňovej Záleskej divadelnej púti s našim prezentačným
stánkom a tvorivými úlohami pre deti a verejnosť. Ďakujeme organizátorom za
pozvanie.
Spolu s agentúrou MADE BY VACULIK a Tomatoes a za podpory médií sme realizovali
v októbri kampaň CEZ OKNO. Ďakujeme Radio Services, Radio Expres, Fun radio,
TV Markíza, TV JOJ a Unimedia.
Slovenská sporiteľňa spustila pred Vianocami kampaň Hviezdne Vianoce, ktorá
vrcholila vo februári 2020 a z ktorej výťažok bol v roku 2020 venovaný rodinám z
Dobrého anjela.
Zúčastnili sme sa na vianočnom večierku na Bratislavskom hrade, kde sme spolu s
deťmi z Dobrého anjela, hercom Jurajom Bačom a speváčkou Máriou Čírovou
vystúpili aj s programom a príhovorom.
V Kežmarku v drevenom kostolíku sa uskutočnilo Operné gala, na ktorom sme
vystúpili s príhovorom a prevzali aj dar v hodnote 4 700 EUR.
Obchod Kočíky.sk a hračkárstvo TOYETO venovali rodinám z Dobrého anjela mnoho
užitočných a krásnych darov.
Spolu so značkou PONSH sme realizovali PR kampaň Veselé nožičky pre všetky
sestričky. S pomocou verejnosti sme na Vianoce obdarovali zdravotných pracovníkov
na detských onkológiách krásnymi ponožkami Dobrý anjel.
Chatár a personál Horského hotela Popradské Pleso sa opäť postarali o päťdňový
vianočný pobyt pre vybrané rodiny z Dobrého anjela.
Aj v roku 2019 sme realizovali mnoho publikačnej činnosti. Ďakujeme aj za všetky
pozvania k rozhovorom a vyjadreniam do médií.
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5. ĎAKUJEME ANJELSKÝM FIRMÁM

11

6. ĎAKUJEME ANJELSKÝM MÉDIAM
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7. 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 2019 zdroje na prevádzku pochádzali od Partnerov DOBRÉHO ANJELA, fyzických
osôb a ﬁriem, ktoré písomne prehlásili, že ich príspevky majú byť použité na ﬁnanco vanie réžie DOBRÉHO ANJELA.
81 262 EUR
212 229 EUR
Iné zdroje (tržby z predaja služieb, reklamná činosť, eshop, nepeňažné dary):

39 701 EUR
333 192 EUR

V roku 2019 náklady na réžiu organizácie činili 5,55 % 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 2019 vo výške 297 033 EUR predstavujú
priame náklady 202 280 EUR, marketingové náklady 89 219 EUR a náklady na eshop
5 534 EUR.
DOBRÝ ANJEL dosahuje stále výborné výsledky a posilňuje svoje postavenie najúspešnejšej neﬁremnej charity na Slovensku.

Partneri DOBRÉHO ANJELA majú na výborných výsledkoch veľkú zásluhu.
Aj vďaka nim môžeme pomáhať stále viac a viac.
Ďakujeme!
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8. SPRÁVA Z HOSPODÁRENIA
rok 2017
v EUR

SÚVAHA
Majetok spoločnosti

STRANA
AKTÍV

21 049,87

49 447,33

0,00
11 970,64
0,00

0,00
6 100,80
14 949,07

4 607,20
2 033,52
42 806,61

1 664 558,47

1 646 979,25

1 529 074,61

7 784,82
38 600,47
1 618 173,18
833,33

5 236,98
74 432,92
1 567 309,35
2 008,11

5 390,07
57 791,82
1 465 892,72
39 388,09

1 677 362,44

1 670 037,23

1 617 910,03

Obežný majetok

AKTÍVA CELKOM
Vlastné zdroje

STRANA
PASÍV

rok 2019
v EUR

11 970,64

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý ﬁnančný majetok
Zásoby
Krátkodobé pohľadávky
Finančný majetok
Časové rozlíšenie

rok 2018
v EUR

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

655 256,88

735 510,12

33 193,92
137 231,20
385 497,75

33 153,35
137 231,20
484 831,76

34 354,41
137 231,20
565 125,57

99 334,01

80 293,81

15 182,95

532 906,28
522 531,09
10 349,38
25,81

521 349,21
511 005,78
10 343,43
0,00

502 329,79
491 807,55
10 522,24
0,00

489 199,28

413 177,90

363 686,11

1 670 037,23

1 617 910,03

1 677 362,44

PASÍVA CELKOM

751 894,13

rok 2017
v EUR

rok 2018
v EUR

rok 2019
v EUR

Prijaté príspevky

5 282 556,53

5 393 427,87

5 335 684,63

Prerozdelené príspevky

5 285 165,18

5 396 338,26

5 355 285,61

300 829,86

354 360,87

293 493,43

26 761,86

32 000,04

39 702,34

221 949,91

297 193,83

291 497,80

-287

-413

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Prijaté príspevky od Partnerov
Prevádzkové výnosy
Prevádzkové náklady
Výsledok hospodárenia z fin. operácií
Výsledok hospodárenia

-277,31

102 746,11

85 843,57

21 580,00

Daň z príjmov

3 412,10

5 549,76

6 397,05

Výsledok hospodárenia po zdanení

99 334,01

80 293,81

15 182,95

Rodinám s deťmi, zaradeným do Systému DOBRÝ ANJEL, boli prerozdelené všetky
ﬁnančné prostriedky vyzbierané od darcov. Peňažné prostriedky, ktoré boli v roku
2019 prijaté, ale do 31.12.2019 neboli prerozdelené, sa prenášajú do
nasledujúceho roka, ako výnos budúcich období a rozpustia sa do výnosov alikvotne
k poskytnutým príspevkom v roku 2020.
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PREHĽAD PEŇAŽNÝCH PRÍJMOV
(podľa zdrojov) A VÝDAJOV

rok 2017
v EUR

rok 2018
v EUR

rok 2019
v EUR

Stav ﬁnančných prostriedkov na začiatku roka

1 653 819

1 618 173

1 567 309

Príjmy z hlavnej činnosti

5 193 163

5 307 712

5 274 569

Výdaje z hlavnej činnosti

5 325 969

5 409 954

5 383 521

-132 805

-102 242

-108 952

Prevádzkové príjmy

323 673

357 679

328 265

Prevádzkové výdaje

226 842

306 790

285 999

96 831

50 890

42 266

Príjmy z investičnej činnosti

0

0

0

Výdaje z investičnej činnosti

0

0

35 162

Peňažné toky z investičnej činnosti

0

0

-35 162

329

488

432

1 618 173

1 567 309

1 465 893

Peňažné toky z hlavnej činnosti

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 na rok 2019 v EUR

Hnuteľný majetok, dlhodobý nehmotný
majetok

35 972,09

6 640,72

9 záväzky v nasledovnej štruktúre:
Príspevky vyzbierané za mesiac december 2019 - účet VÚB

473 515,19

Záväzky voči dodávateľom

3 120,82

Nevyfaktúrované dodávky

562,80

Zadržané príspevky, Príspevky na účtoch príjemcov pomoci

3 067,41

Voči zamestnancom, inštitúciam sociálneho zabezpečenia, daňovým úradom

11 541,33

Krátkodobé rezervy

10 522,24

Výnosy budúcich období (príspevky na prerozdelenie v roku 2020):
Príspevky cez PPPU zo dňa 31.12.2019
Príspevky na prerozdelenie v roku 2020 (2% z roku 2019)
Príjmy budúcich období

80
363 606,11
500

Organizácia eviduje k 31.12.2019 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 12/2019)

7 394,48
350
1 072,60
22 653,56

Poskytnuté preddavky na servis hnuteľného majetku

324,48

Licenčná odplata VUB za rok 2019

331,94

Náklady budúcich období
Pohľadávka voči Orange
Pohľadávka voči O2
Pohľadávka voči Penaty Golf Resort

888,09
17 717,56
7 947,20
38 000
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9. 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 2019:
V roku 2019 neboli uskutočnené žiadne zmeny

10. 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 poskytli priestor na informovanie verejnosti
o Systéme DOBRÝ ANJEL
spolupracujúcim lekárom, sociálnym sestrám a personálu v nemocniciach
všetkým ľuďom s veľkým srdcom, ktorí nám prejavujú podporu

16

V Poprade, 30. 5. 2020
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11. PRÍLOHY

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
k účtovnej závierke
SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
k výročnej správe

18

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
Štatutárnemu orgánu a Správnej rade neziskovej organizácie DOBRÝ ANJEL, n. o.:

SPRÁVA Z AUDITU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
Názor
Uskutočnili sme audit účtovnej závierky neziskovej orgamzac1e DOBRÝ ANJEL, n. o., (,,Organizácia"),
ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2019, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému
dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.
Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej sih1ácie
Organizácie k 31. decembru 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu
podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o
účtovníctve").
Základ pre názor
Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on
Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť
audítora za audit účtovnej závierky. Od Organizácie sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015
o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov ( ďalej len „zákon o štatutárnom audite") týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu
audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto
ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú
dostatočný a vhodný základ pre náš názor.
Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý
a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na
zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo
chyby.
Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Organizácie
nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého
pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v
činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Organizáciu zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo
by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.
Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné
nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané
uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných
audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu
vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene
očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov,
uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

(!)
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V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu
uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:
•

Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku
podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a
získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor.
Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v
dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie,
nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.

•

Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť
audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť
interných kontrol Organizácie.

•

Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných
odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.

•

Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého
pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje
významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne
spochybniť schopnosť Organizácie nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že
významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie
uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor.
Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy
audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Organizácia prestane pokračovať
v nepretržitej činnosti.

•

Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej
uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom,
ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

SPRÁVA K ĎALŠÍM POŽIADAVKÁM ZÁKONOV A INÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV
Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe
Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek
zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo
výročnej správe.
V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s infonnáciami
uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú , vo významnom nesúlade s
auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej
závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.
Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.
Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa Organizácie obsahuje informácie, ktorých
uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky,
vyjadríme názor, či:
- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2019 sú v súlade s účtovnou závierkou za
daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

(2)
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SPRÁVA AUDÍTORA
K SÚLADU S ETICKÝM KÓDEXOM
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Výkaz plnenia ﬁnančných pravidiel etického
kódexu za rok 2019
Finančné pravidlo etického kódexu č. 2:
Finančná odmena zakladateľom, členom správnej rady
a členom dozornej rady a ich rodinným príslušníkom
v období 1.1.2019 - 31.12.2019
Finančné pravidlo etického kódexu č. 5:
Príspevky prijaté od darcov v období 1.1.2019 - 31.12.2019

0,00 EUR
5 241 433 EUR

Časové rozlíšenie príspevkov na prerozdelenie

92 598 EUR

Príspevky prerozdelené z vlastných príjmov organizácie

21 255 EUR

Celková suma na prerozdelenie v období 1.2.2019 - 31.1.2020

5 355 286 EUR

Rozdelené oprávneným príjemcom v období 1.2.2019 - 31.1.2020

5 355 286 EUR

Finančné pravidlo etického kódexu č. 8:
Náklady z hlavnej činnosti celkom
- z toho prevádzkové náklady
- marketingové náklady
- náklady na eshop

297 033 EUR
202 280 EUR
89 219 EUR
5 534 EUR

Náklady boli kryté z:
- Príspevky na prevádzku od organizácii
- Príspevky na prevádzku od fyzických osôb
- Tržby z predaja služieb
- Tržby za tovar z eshopu
- Prijaté dary

81
212
29
7
2

262
229
711
601
388

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

333 191 EUR

SPOLU
Príspevky prerozdelené z vlastných príjmov organizácie

21 255 EUR

Rozdiel - rezerva do roku 2020

14 903 EUR

Na základe vyššie uvedeného potvrdzujeme, že DOBRÝ ANJEL, nezisková organizácia
v roku 2019 plnila ﬁnančné pravidlá etického kódexu.
V Poprade, dňa 3. apríla 2020

Ján Dobák, riaditeľ
DOBRÝ ANJEL, n.o.
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ETICKÝ KÓDEX
Zakladatelia neziskovej organizácie DOBRÝ ANJEL, systému humanitárnej občianskej
ﬁnančnej pomoci, Ing. Andrej Kiska a Ing. Igor Brossmann týmto dali

VEREJNÝ PRÍSĽUB

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. 1000 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.,
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V Bratislave, dňa 20.06.2006

