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1. PRÍHOVOR ZAKLADATEĽOV

Tento list nám napísala mamička 4-ročného chlapčeka zo západného Slovenska, ktorému minulý rok 
diagnostikovali leukémiu. Keď s manželom zaplatia všetko čo treba, nezostane im ani koruna nazvyš. 
Dobrí anjeli tejto rodine pomáhajú každý mesiac už od októbra 2006.

Denne dostávame množstvo listov, v ktorých príjemcovia pomoci opisujú, ako veľmi im Dobrí anjeli 
pomáhajú v ich ťažkých osudoch a fi nančných situáciách a úprimne im za to ďakujú. Teší nás, že na 
konci roku 2007 Dobrí anjeli pravidelne každý mesiac fi nančne pomáhali už 842 rodinám, ktorých 
ochorenie dostalo do ťažkej fi nančnej aj životnej situácie. 

Dobrí anjeli okrem pravidelnosti oceňujú aj adresnosť pomoci. Každý darca, Dobrý anjel sa sám 
môže presvedčiť, že jeho peniaze sú doručované rodinám chorých do posledného haliera. 
Na našej internetovej stránke si cez Anjelské osobné číslo a heslo kedykoľvek môže pozrieť mená, 
adresy a životné príbehy ľudí, ktorí každý mesiac dostávajú jeho príspevky.

Sme nesmierne radi, že ku 31. 12. 2007 bolo na Slovensku viac ako 28 000 Dobrých anjelov. 
Ešte viac nás teší, že v roku 2007 sa nám podarilo rozšíriť našu pomoc aj na iné skupiny chorých. 
Od októbra 2007 tak Dobrí anjeli pravidelnými mesačnými fi nančnými príspevkami pomáhajú nielen 
rodinám s deťmi, kde otec, mama alebo niektoré z detí trpí na rakovinu, ale už aj rodinám, 
kde dieťa trpí na inú zákernú chorobu, ako napríklad detskú mozgovú obrnu, cystickú fi brózu 
alebo chronické zlyhanie obličiek.

Cítime, že mnohí Dobrí anjeli nemajú peniaze nazvyš a napriek tomu prispievajú. Je to veľmi 
šľachetné a obdivuhodné. Všetkým Dobrým anjelom preto patrí od nás obrovská a nekonečná vďaka.

Ing. Andrej Kiska  Ing. Igor Brossmann
    zakladateľ        zakladateľ
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2. ETICKÝ KÓDEX
Ako zakladatelia neziskovej organizácie DOBRÝ ANJEL, systému humanitárnej občianskej 
fi nančnej pomoci, týmto dávame

VEREJNÝ PRÍSĽUB

V Bratislave, dňa 20. 06. 2006    

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

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

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

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

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

Ako zakladatelia nikdy NEBUDEME ROZHODOVAŤ O VÝBERE PRÍJEMCOV FINANČNEJ POMOCI.
O výbere príjemcov fi nančnej pomoci nikdy nebudú rozhodovať ani členovia Správnej rady, Dozornej 
rady, ani pracovníci neziskovej organizácie, ani ich rodinní príslušníci. Príjemcov fi nančnej pomoci 
bude určovať tím nezávislých odborníkov, ktorí pôsobia v priamej blízkosti ľudí odkázaných na 
pravidelnú humanitárnu fi nančnú 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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DOBRÝ ANJEL je humanitárny Systém občianskej fi nančnej pomoci.Od októbra 2007 na základe 
rozhodnutia darcov, Dobrých anjelov, pravidelnými mesačnými fi nančnými príspevkami pomáha 
nielen rodinám s deťmi, kde otec, mama alebo niektoré z detí trpí na rakovinu, ale už aj 
rodinám, kde dieťa trpí na inú zákernú chorobu, ako napríklad detskú mozgovú obrnu, cystickú 
fi brózu alebo chronické zlyhanie obličiek.

Neziskovú organizáciu DOBRÝ ANJEL založili Ing. Andrej Kiska a Ing. Igor Brossmann 20. 06. 2006. 
Prvé príspevky Systém DOBRÝ ANJEL prijal od darcov už v polovici septembra a chorým ich 
odoslal už nasledujúci mesiac, 2. októbra 2006, v deň pradávneho Sviatku anjelov.

DOBRÝ ANJELje systém, s ktorým môžu až desaťtisíce darcov, Dobrých anjelov, relatívne 
malými pravidelnými mesačnými príspevkami každý mesiac výrazne fi nančne pomáhať až 
tisíckam chorých. Cieľom je, aby chorý človek a jeho rodina dostávali pravidelnú humanitárnu 
mesačnú fi nančnú výpomoc okolo 3 000 Sk. Ako potvrdzujú listy od príjemcov pomoci v Systéme 
DOBRÝ ANJEL, tento mesačný príspevok môže pomôcť preklenúť fi nančnú tieseň, do ktorej sa 
veľmi často dostávajú ľudia a ich rodiny po prepuknutí zákerných ochorení.

Údaje o počte darcov, Dobrých anjelov, o celkovej výške prijatých a rozdelených príspevkov, 
o počte rodín, ktorým Systém DOBRÝ ANJEL pomáha, ako aj o počte onkológov a pediatrov 
pomáhajúcich vyberať príjemcov pomoci a výške pravidelných mesačných príspevkov denne 
aktualizujeme na www.dobryanjel.sk.

Jedinečnosť Systému DOBRÝ ANJEL tvoria 3 piliere
1. Pomáha pravidelne každý mesiac
Systém DOBRÝ ANJEL umožňuje tisícom darcov, Dobrým anjelom, pravidelne každý 
mesiac fi nančne pomáhať stovkám rodín vo fi nančnej tiesni, kde otec, mama alebo 
niektoré z detí trpí na rakovinu, alebo dieťa trpí na inú zákernú chorobu, ako napr. 
detskú mozgovú obrnu, cystickú fi brózu lebo chronické ochorenie obličiek.

2. Príspevky doručuje chorým do posledného haliera
Peniaze od tisícok darcov, Dobrých anjelov, prijímané v jednom mesiaci Systém 
DOBRÝ ANJEL už v prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca do posledného haliera 
rozdeľuje rovným dielom stovkám rodín. Všetky prevádzkové náklady súvisiace so 
zabezpečením činnosti Systému DOBRÝ ANJEL sú fi nancované zo súkromných peňazí 
spoluzakladateľov, najmä z peňazí Ing. Andreja Kisku, ktorý na rozbeh Systému a jeho 
prevádzku v prvých rokoch vyčlenil 30 miliónov korún.

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.
 

3. SYSTÉM DOBRÝ ANJEL V ROKU 2007 
ROZŠÍRIL POMOC
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4. ZA ROK 2007 SME PRIJALI A ROZDELILI

Darcovia, Dobrí anjeli, prispeli celkom 27 931 039,20 Sk

Rozdelené chorým celkom 27 931 039,20 Sk

Celkový počet príspevkov od Dobrých anjelov  113 011

Priemerná výška príspevku od jedného Dobrého anjela 247,- Sk

Počet lekárov a sestier, ktorí spolupracovali zo Systémom DOBRÝ ANJEL 247

Počet rodín, ktorým Dobrí anjeli pomáhali k 31. 12. 2007 842

Každá rodina dostávala mesačne v priemere 4 550,- Sk

Od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007:

Za december 2007
Počet príspevkov od darcov v decembri 07 19 113

Celková suma darcovských príspevkov v decembri 07 5 021 935,82 Sk

Priemerná výška jedného priameho príspevku v decembri 07 398,- Sk

Počet rodín, ktorým sme v decembri 07 pomohli 842

Priemerná výška príspevku na jednu rodinu za december 07 5 960,- Sk

Za november 2007
Počet príspevkov od darcov v novembri 07 16 763

Celková suma darcovských príspevkov v novembri 07 4 105 304,16 Sk

Priemerná výška jedného priameho príspevku v novembri 07 390,- Sk  

Počet rodín, ktorým sme v novembri 07 pomohli 762  

Priemerná výška príspevku na jednu rodinu za november 07 5 388,- Sk 

Za október 2007
Počet príspevkov od darcov v októbri 07 15 036

Celková suma darcovských príspevkov v októbri 07 3 382 441,14 Sk

Priemerná výška jedného priameho príspevku v októbri 07 345,- Sk  

Počet rodín, ktorým sme v októbri 07 pomohli 643  

Priemerná výška príspevku na jednu rodinu za október 07 5 261,-Sk

Za september 2007
Počet príspevkov od darcov v septembri 07 11 721

Celková suma darcovských príspevkov v septembri 07 2 810 656,64 Sk

Priemerná výška jedného priameho príspevku v septembri 07 340,- Sk  

Počet rodín, ktorým sme v septembri 07 pomohli  585  

Priemerná výška príspevku na jednu rodinu za september 07 4 805,-Sk
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Za jún 2007
Počet príspevkov od darcov v júni 07  6 886

Celková suma darcovských príspevkov v júni 07 1 706 408,73 Sk

Priemerná výška jedného priameho príspevku v júni 07 314,- Sk  

Počet rodín, ktorým sme v júni 07 pomohli 422  

Priemerná výška príspevku na jednu rodinu za jún 07 3 861,-Sk

Za máj 2007
Počet príspevkov od darcov v máji 07 6 722

Celková suma darcovských príspevkov v máji 07  1 535 740,96 Sk

Priemerná výška jedného priameho príspevku v máji 07 308,- Sk  

Počet rodín, ktorým sme v máji 07 pomohli 417  

Priemerná výška príspevku na jednu rodinu za máj 07 3 683,-Sk

Za apríl 2007
Počet príspevkov od darcov v apríli 07  6 233

Celková suma darcovských príspevkov v apríli 07 1 423 736,11 Sk

Priemerná výška jedného priameho príspevku v apríli 07  306,- Sk  

Počet rodín, ktorým sme v apríli 07 pomohli 394  

Priemerná výška príspevku na jednu rodinu za apríl 07 3 614,-Sk

Za marec 2007
Počet príspevkov od darcov v marci 07 4 435

Celková suma darcovských príspevkov v marci 07  1 300 909,11 Sk

Priemerná výška jedného príspevku v marci 07 293,- Sk  

Počet rodín, ktorým sme v marci 07 pomohli 360  

Priemerná výška príspevku na jednu rodinu za marec 07 3 614,-Sk

Za august 2007
Počet príspevkov od darcov v auguste 07 10 963

Celková suma darcovských príspevkov v auguste 07 2 629 954,26 Sk

Priemerná výška jedného priameho príspevku v auguste 07 335,- Sk

Počet rodín, ktorým sme v auguste 07 pomohli 543  

Priemerná výška príspevku na jednu rodinu za august 07 4 844,-Sk

Za júl 2007
Počet príspevkov od darcov v júli 07 8 938

Celková suma darcovských príspevkov v júli 07 2 088 069,56 Sk

Priemerná výška jedného priameho príspevku v júli 07 306,- Sk  

Počet rodín, ktorým sme v júli 07 pomohli 500  

Priemerná výška príspevku na jednu rodinu za júl 07 4 176,-Sk



Za február 2007
Počet príspevkov od darcov vo februári 07 3 544

Celková suma darcovských príspevkov vo februári 07 1 121 141,11 Sk

Priemerná výška jedného priameho príspevku vo februári 07 316,- Sk  

Počet rodín, ktorým sme vo februári 07 pomohli 316  

Priemerná výška príspevku na jednu rodinu za február 07 3 548,-Sk

Za január 2007
Počet príspevkov od darcov v januári 07 2 413

Celková suma darcovských príspevkov v januári 07 804 741,60 Sk

Priemerná výška jedného priameho príspevku v januári 07 333,- Sk  

Počet rodín, ktorým sme v januári 07 pomohli  267  

Priemerná výška príspevku na jednu rodinu za január 07 3 014,-Sk

Údaje o tom, koľko peňazí sme prijali a rozdelili, aktualizujeme každý deň na našej 
intrentovej stránke www.dobryanjel.sk.
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5. ĎALŠIE ČINNOSTI DOBRÝ ANJEL, n.o. 
Systém DOBRÝ ANJEL v spolupráci s ďalšími fi rmami v rámci humanitárnej pomoci 
zabezpečil vecné dary pre príjemcov pomoci zahrnutých v Systéme. Tieto vecné dary nie 
sú zahrnuté v účtovnom výkazníctve spoločnosti. Jednotliví príjemcovia vecných darov 
boli vyberaní na základe písomných žiadostí alebo boli doporučení sociálnymi pracovníkmi 
nemocníc.

Systém DOBRÝ ANJEL v rámci humanitárnej činnosti zabezpečil v spolupráci a za podpory 
spoločnosti NAY 320 výrobkov bielej a čiernej techniky v celkovej hodnote 2 117 238,- Sk 
pre príjemcov pomoci z humanitárneho Systému DOBRÝ ANJEL.

Systém DOBRÝ ANJEL v rámci humanitárnej činnosti zabezpečil v spolupráci a za podpory 
spoločnosti ORANGE pre onkologicky chorých študentov 5 ks notebookov s internetovým 
pripojením zadarmo. Ďalej 82 ks mobilných telefónov s kartami pre deti od 6 do 12 rokov 
v Systéme DOBRÝ ANJEL a 3 ks mobilných telefónov s paušálmi, po jednom pre detské 
onkologické oddelenia v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach.

Systém DOBRÝ ANJEL v rámci humanitárnej činnosti zakúpil (nie z príspevkov Dobrých 
anjelov) pre detské onkologické oddelenia v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach:

30 ventilátorov v hodnote 22 500,- Sk
prenosné DVD prehrávače 5 ks v hodnote 18 950,- Sk 

Systém DOBRÝ ANJEL v rámci humanitárnej činnosti zabezpečil pre detské onkologické 
oddelenia v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach v spolupráci a za podpory spoločnosti 
FAST PLUS 84 výrobkov bielej a čiernej techniky v hodnote 277 630,- Sk.

Systém DOBRÝ ANJEL v rámci humanitárnej činnosti zabezpečil v spolupráci a za podpory 
spoločnosti VÚB 20 kompletných repasovaných PC zostáv  v celkovej hodnote 200 000,- Sk 
pre príjemcov pomoci z humanitárneho Systému DOBRÝ ANJEL.
 
Systém DOBRÝ ANJEL v rámci humanitárnej činnosti zabezpečil v spolupráci s nadáciou 
Pontis a za podpory spoločnosti DELL 10 kompletných repasovaných PC zostáv v celkovej 
hodnote 100 000,- Sk pre príjemcov pomoci z humanitárneho Systému DOBRÝ ANJEL.

Systém DOBRÝ ANJEL v rámci humanitárnej činnosti zabezpečil v spolupráci a za podpory 
spoločnosti Whirlpool 7 ks výrobkov bielej techniky v celkovej hodnote 85 319,- Sk pre 
príjemcov pomoci z humanitárneho Systému DOBRÝ ANJEL.

Systém DOBRÝ ANJEL v rámci humanitárnej činnosti zabezpečil v spolupráci a za podpory 
spoločnosti T-Mobile pre onkologicky chorých študentov 10 ks internetových pripojení zadarmo. 

Systém DOBRÝ ANJEL v rámci humanitárnej činnosti zabezpečil v spolupráci a za podpory 
spoločnosti Quelle odevy v celkovej hodnote 100 000,- Sk pre 50 rodín príjemcov pomoci 
z humanitárneho Systému DOBRÝ ANJEL.

Systém DOBRÝ ANJEL v rámci humanitárnej činnosti a na základe žiadosti darcu – 
zakladateľa Systému DOBRÝ ANJEL prerozdelil jeho dar 56 000,- Sk onkologicky 
chorým ľuďom doporučených onkológmi, nezapojeným do Systému DOBRÝ ANJEL.
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6. SPRÁVA Z HOSPODÁRENIA 

Komentár k súvahe:
Zakladateľ Andrej Kiska v zmysle svojho prehlásenia kryje stratu hospodárenia organizácie fi nančnými 
darmi, ktorými je tvorený rezervný fond organizácie.
Ku dňu 31. 12. 2007 organizácia eviduje záväzok vo výške 5. 022 tis. Sk za vyzbierané príspevky 
od darcov za mesiac december 2007 a ktoré boli prerozdelené príjemcom pomoci 2. 1. 2008.

STRANA 
AKTÍV

STRANA 
PASÍV

Majetok spoločnosti 1  250 930

     dlhodobý nehmotný majetok 1 011 754
     dlhodobý hmotný majetok 239 176

Obežný majetok  1  589 7 879
     krátkodobé pohľadávky     33 74
     fi nančný majetok 1 556 7 805

AKTÍVA CELKOM 2  839 8 809

 SÚVAHA ( v tis. Sk ) rok 2006 rok 2007

Vlastné zdroje 1  336 1 022

         Fondy organizácie 2 479 3 080

           základné imanie 1 000 1 000
           rezervný fond 1 479 2 080
     Výsledok hospodárenia - 1 143 - 2 058

Cudzie zdroje  1  503 7 787

     krátkodobé záväzky     1 497 5 185
     výnosy budúcich období 6 2 549
     rezervy zákonné 0 50
     dlhodobé záväzky 0 3

PASÍVA CELKOM 2  839 8 809
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Komentár k výkazu ziskov a strát:
Rodinám s deťmi, ktorým pomáha Systém DOBRÝ ANJEL, boli prerozdelené všetky fi nančné prostriedky 
vyzbierané od darcov. Systém DOBRÝ ANJEL v rámci humanitárnej činnosti a na základe žiadosti zakladateľa 
taktiež prijal a prerozdelil jeho dar 56.000,- Sk onkologicky chorým starším ľuďom doporučených onkológmi. 
Celková hodnota poskytnutej fi nančnej pomoci v roku 2007 bola 27. 987 tis. Sk.

 VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ( v tis. Sk ) rok 2006 rok 2007
Spotreba materiálu 7 205

Opravy a udržiavanie 1 6

Ostatné služby 1  062 2 927

      poštovné 7 79
      drobné služby 328 70
      náklady na inzerciu, reklamu 692 2 682
      telekomunikácie     2 74
      notárske služby 33 22

Mzdové náklady 0 577

Sociálne náklady 0 213

Kurzové straty 0 4

Iné ostatné náklady 4 2

Odpisy majetku 70 443

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 1  841 27 987

NÁKLADY CELKOM 2  985 32 365

Úroky 1 5

Prijaté príspevky od fyzických osôb 1  841 26 805

Prijaté príspevky od iných organizácií 0 1 126

Prijaté dary na prevádzku n.o. 0 2 370

Iné výnosy 0 2

 VÝNOSY CELKOM 1  842 30 308

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA - 1  143 - 2 057

Daň z príjmov 0 1

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ - 1  143 - 2 058



PRÍJMY 
ORGANIZÁCIE

PREHĽAD PEŇAŽNÝCH PRÍJMOV  rok 2006 rok 2007
(podľa zdrojov) A VÝDAJOV ( v tis. Sk )

Stav účtu na začiatku roka 0     1558

Vrátený preddavok na mzdu zamestnanca 0 33

Vlastné imanie - vklad zakladateľov 1 000           0

Úroky  1 5

Storno bankových poplatkov 0 2

Prijaté príspevky od fyzických osôb 1 841 27 852

Výnosy budúcich období 0 2 650

Darovacie zmluvy na činnosť n.o. 0 2 314 

Prijatý dar od zakladateľa 1 479 1 800

Vrátené príspevky na znovuprerozdelenie 0 24

PRÍJMY ORGANIZÁCIE CELKOM 4 321   36 238

Poskytnuté príspevky FO - záväzok z roku 2006 0 1 114

Dodávatelia - záväzok z roku 2006 0 59

Nevyfakturované dodávky z roku 2006 0 321

Poskytnuté príspevky FO 720 22 909

Poskytnuté príspevky FO - vrátené príspevky         0 22

Kúpa hw a sw vybavenia 1 320 0

Nákup – nehmotný majetok (ochranná známka) 0 127

Výdaje na prevádzku 690 3 013

Výdaje na mzdy 0 508 

Zákonné sociálne poistenie 0 235

Preddavková daň zo závislej činnosti 0 67

Preddavok na mzdu zamestnanca 33 0

Daň z úrokov 0 1 

Finančná pomoc pre nezaradených 0 56

VÝDAJE ORGANIZÁCIE CELKOM 2 763 28 432

Stav účtu k 31. 12. 2006              1 558     7 806

Komentár k prehľadu peňažných príjmov a výdajov: 
Ku dňu 31. 12. 2007 organizácia eviduje záväzok vo výške 5.022 tis. Sk za vyzbierané príspevky 
od darcov za mesiac december 2007 a ktoré boli prerozdelené príjemcom pomoci 2. 1. 2008.
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VÝDAVKY 
ORGANIZÁCIE
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Komentár k stavu a pohybu majetkov a záväzkov: 
Ku dňu 31. 12. 2007 organizácia eviduje záväzok vo výške 5.022 tis. Sk za vyzbierané príspevky od darcov 
za mesiac december 2007 a ktoré boli prerozdelené príjemcom pomoci 2. 1. 2008.
Ku dňu 31. 12. 2007 organizácia eviduje záväzok vo výške 2.546 tis. Sk za príspevky od darcov v roku 2007, 
ktoré sú určené na prerozdelenie príjemcom pomoci v roku 2008 v zmysle darovacej zmluvy.
Ku dňu 31. 12. 2007 organizácia eviduje záväzok vo výške 3 tis. Sk za príspevok, ktorý bol vrátený 
od príjemcu pomoci - na prerozdelenie v roku 2008.
Ku dňu 31. 12. 2007 organizácia eviduje záväzok vo výške 3 tis. Sk za vyzbierané príspevky od darcov 
za mesiac december 2007 a ktoré boli zaradené na prerozdelenie príjemcom pomoci v 01. 2008. 

STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV ( v tis. Sk )
Obstarávacia cena Zostatková cena ( rok 2007 )

Softvér  1 071 654

Hnuteľný majetok (PC vybavenie) 249 176

Nehnuteľný majetok (ochranná známka) 123 99

MAJETOK SPOLU 1  443 929

Organizácia eviduje k 31. 12. 2007 záväzky v nasledovnej štruktúre  ( v tis. Sk )

Príspevky vyzbierané za mesiac december 2007  5 022

Voči zamestnancom - mzdy december 2007        32

Voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia – odvody za december 2007       21

Voči daňovým úradom – daň zo mzdy za december 2007  6

Príspevky určené pre rok 2008  2 552

Iné záväzky (vrátenie daru v zmysle darovacej zmluvy)  100

ZÁVÄZKY SPOLU  7 733
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7. ORGÁNY DOBRÝ ANJEL, n.o.
Správna rada

Ing. Andrej Kiska
Ing. Igor Brossmann
Ing. Jaroslav Kiska

Dozorná rada
Ing. Martina Brossmannová

Ing. Eva Kisková
Ing. Dana Droppová

Výkonný riaditeľ
Ing. Ján Dobák

Zmeny v orgánoch v priebehu roku 2007:
V marci 2007 bola na základe žiadosti o vzdaní sa funkcie štatutárneho orgánu – riaditeľa 
odvolaná Ing. Martina Kisková a za nového riaditeľa DOBRÝ ANJEL n.o. bol správnou radou 
zvolený Ing. Ján Dobák.
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V mene chorých, ktorým Systém DOBRÝ ANJEL fi nančne pomáha pravidelne každý 
mesiac, chceme z celého srdca poďakovať:

            každému darcovi, Dobrému anjelovi, bez ohľadu na výšku jeho pravidelných
            príspevkov

            obetavým ľuďom, ktorí nám pomohli v začiatkoch a pomáhajú nám dodnes

            spoločensky zodpovedným fi rmám, ktoré veľkou mierou prispeli k vytvoreniu
            a sprevádzkovaniu náročného logistického Systému fi nančnej pomoci

            médiám, ktoré nám zdarma poskytli priestor na informovanie verejnosti 
   o Systéme DOBRÝ ANJEL

            všetkým ľuďom s veľkým srdcom, ktorí nám prejavujú podporu

V Poprade 30. 06. 2008

8. ĎAKUJEME
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9. PRÍLOHA 

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA 
K VÝROČNEJ SPRÁVE NEZISKOVEJ 

ORGANIZÁCIE DOBRÝ ANJEL
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10. PRÍLOHA 

SPRÁVA AUDÍTORA
K SÚLADU S ETICKÝM KÓDEXOM




