ATLANTÍDA – Dom seniorov, n. o., so sídlom: Na Pasienku 1/A, 900 25 Chorvátsky Grob,
IČO: 45 745 838, DIČ: 212 000 4986

Výročná správa neziskovej organizácie ATLANTÍDA – Dom
seniorov, n. o., za rok 2017

V Chorvátskom Grobe, 31.05.2018
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1. Úvod
1. Nezisková organizácia ATLANTÍDA – Dom seniorov, n.o. so sídlom: Na Pasienku 1/A,
900 25 Chorvátsky Grob, IČO: 45 745 838 vznikla dňa 03.03.2015 na základe registrácie
Okresného úradu Bratislava podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z. z.
o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení (ďalej
len „Zákon“), registračné číslo OVVS – 22093/458/2015-NO.
2. Druh všeobecne prospešných služieb:
Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti. Nezisková organizácia poskytuje
všeobecne prospešné služby v oblasti poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej
starostlivosti podľa osobitného zákona:
- zariadenie pre seniorov – poskytuje sociálne služby fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový
vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, alebo osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek
a sociálne služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov,
poskytuje:
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo,
- sociálnu rehabilitáciu,
- ošetrovateľskú starostlivosť,
- ubytovanie,
- stravovanie,
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
- osobné vybavenie,
- utvára podmienky na úschovu cenných vecí.
3. Správna rada prerokovala a nadpolovičnou väčšinou schválila dňa 31.05.2018 predloženú
výročnú správu za rok 2017.

2. Prehľad činností uskutočnených organizáciou za rok 2017
ATLANTÍDA – Dom seniorov, n .o., ktorá na základe zápisu do Registra poskytovateľov
sociálnych služieb, vedenom
Bratislavským samosprávnym krajom, registračné číslo:
223/2015/1 – SP, získala oprávnenie v zmysle § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách, v roku 2017 naďalej prevádzkovala v prenajatých priestoroch, nachádzajúcich sa
v Chorvátskom Grobe, ul. Na Pasienku 1/A, Dom seniorov, poskytujúci sociálne služby fyzickej
osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, alebo fyzickej
osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a sociálne služby v tomto zariadení potrebuje z iných
dôvodov.
V priebehu roka 2017 boli k šiestim z predchádzajúceho roka prijatí do Domu seniorov ďalší
devätnásti klienti, ale v priebehu toho roka päť klientov zomrelo po dlhotrvajúcich vážnych
onemocneniach a šesť klientov od nás odišlo z rodinných dôvodov, takže k 31.12.2017 sme mali
štrnásť klientov. Nezisková organizácia zamestnávala v roku 2017 na plný úväzok štyroch
zamestnancov a ďalších, v priemere piatich, na polovičný úväzok. Prijímanie klientov aj so
zhoršeným zdravotným stavom si vyžiadalo posilnenie nočných služieb, Vzhľadom k problémom
so získavaním opatrovateliek bolo potrebné riešiť situáciu zvyšovaním počtu nadčasových hodín
a tým mzdových nákladov. Tieto skutočnosti mali potom vplyv na to, že ATLANTÍDA – Dom
seniorov, n. o. vykázala zo svojej činnosti aj v roku 2017 stratu.
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Počas roka 2017 ATLANTÍDA-Dom seniorov, n. o. realizovala / zabezpečovala nasledovné
činnosti:
 pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 sociálne poradenstvo,
 sociálnu rehabilitáciu,
 ošetrovateľskú starostlivosť,
 ubytovanie,
 stravovanie,
 upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
 osobné vybavenie,
 utvára podmienky na úschovu cenných vecí.

3. Ročná účtovná
obsiahnutých

závierka

a zhodnotenie

základných

údajov

v nej

ATLANTÍDA - Dom seniorov, n. o., v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v platnom znení, účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Ročná účtovná závierka
a zhodnotenie základných údajov v nej tvoria prílohu tejto správy.

4. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke
ATLANTÍDA - Dom seniorov, n. o. v roku 2017 čerpala dotácie zo štátneho rozpočtu, vo výške
153.600,00 € z rozpočtu štátneho fondu a vzhľadom k tejto skutočnosti u nej audit v súlade s §
33 ods. 3 Zákona vykonaný nebol.
Z tejto dotácie bola na účet MPSVaR SR ku dňu 31.12.2017 vrátená nevyčerpaná časť vo výške
101.953,35 € a ku dňu 10.04.2018 vrátená nevyčerpaná časť 26.659,66 €. Zostatok z poskytnutej
dotácie na rok na rok 2017 bol zúčtovaný v príjmoch vo výške 24.986,99 €.

5. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOV
Počiatočný stav k 1.1.2017 :
Z toho: na bankovom účte:
V pokladni :

40.638,60 €
38.907,78 €
1.730,82 €

Príjmy – výnosy spolu 170.245,98 €
z toho: - prijaté príspevky z MPSVaR SR
- príjem za poskytované služby
- poukázané 2 %

24.986,99 €
145.029,40 €
229,59 €

Výdavky:
Podľa druhu: 1.Výdavky na správu:
- spotreba materiálu 734,26 € – nákup kanc. potrieb
2. Výdavky podľa druhu všeobecne prospešných služieb:
- nájom a ostatné výdavky
86.458,30 €
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- mzdové náklady, sociálne, zdrav.poistenie
- ostatne výdavky
Výdavky – náklady spolu:
225.415,09 €

104.568,09 €
33.654,44 €

Výsledok hospodárenia za rok 2017: mínus – 55.169,11 €.

Celkom

Príjmy – výnosy (v EUR)

Výdavky – náklady (v EUR)

Zostatok k 31.12.2017

170.245,98

225.415,09

-55.169.11

- Finančný majetok k 31.12.2017:
1. Konečný zostatok v pokladni k 31.12.2017:
2. Konečný zostatok na bankovom účte k 31.12.2017:
3. Konečný zostatok spolu k 31.12.2017:

186,79 €
29.829,55 €
30.016,34 €

6. Prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2017 v členení podľa
zdrojov
Je uvedený v priloženej tabuľke.

7. Stav a pohyb majetku a záväzkov organizácie
Stav aktív a pasív k 31.12.2017 predstavuje sumu 30.016,34 €. Z toho majetok vo výške
30.016,34 € pozostáva z:
a) dlhodobého majetku:
0,00 €
b) krátkodobého majetku:
30.016,34 €
K 31.12.2017 predstavoval:
- finančný majetok čiastku:
z toho:

30.016,34 €
29.829,55 € na bankovom účte
186,79 € v pokladni
30.016,34 €

-. obežný majetok čiastku:
vlastné zdroje krytia majetku čiastku:
t. j. mínusový výsledok hospodárenia za účtovné obdobie: - 55.169,11 €
sociálny fond
715,20 €
krátkodobé záväzky
69.145,77 €
krátkodobé záväzky –neuhradené faktury
58.147,93 €
z toho: - záväzky voči zamestnancom a odvody
9.855,30 €
- záväzky daňový úrad
1.142,54 €
- oprávky k dlhodobému hmotnému majetku čiastku:
- oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku čiastku:

0,- €
0,- €

8. Zmeny a nové zloženie organizácie
V priebehu roka 2017 k žiadnym zmenám ani v zložení orgánov v neziskovej organizácii
nedošlo.
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9. Ďalšie údaje určené správnou radou
Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na zverejnenie vo výročnej správe.

10. Vyjadrenie dozornej rady
Dozorná rada preskúmala hospodárenie neziskovej organizácie a nemá k nemu pripomienky.

V Chorvátskom Grobe, 31.05.2018
Výročnú správu vypracovala: Emília Škurilová, riaditeľka

..........................................

Za správnu radu: JUDr. Jozef Vaculík, predseda

..........................................

Za dozornú radu: Ing. Jozef Markulják, predseda

..........................................

Prílohy:
- Prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2017 (v členení podľa zdrojov)
- Výkazy ročnej účtovnej závierky
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