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1. ÚVOD
Nezisková organizácia SENIOR GARDEN, n. o. so sídlom: Kostolná 81/51 Horná Seč 935 31,
IČO: 45733082 vznikla dňa 14. 05. 2010 na základe rozhodnutia Obvodného úradu Nitra podľa
ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby v platnom znení (ďalej len „zákon o neziskových organizáciách“).
SENIOR GARDEN, n. o. v súlade s zakladajúcou listinou neziskovej organizácie, rozvíja svoju činnosť
v týchto dvoch oblastiach :


poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť;



tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt;

Hlavným cieľom SENIOR GARDEN n. o. je najmä:


poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre seniorov;



vnášanie duchovných a kultúrnych hodnôt do každodenného života jednotlivca, bez
predchádzajúcej ideologickej, politickej, náboženskej, či inej selekcie, zo zameraním najmä
na seniorskú generáciu;



vytváranie organizačnej platformy, kde je jednotlivcovi poskytovaná sociálna podpora resp.
ju sám poskytuje iným, najmä na dobrovoľníckej báze;



realizácia aktivít vyjadrujúcich úctu k ľudskému životu, v každej jeho vekovej etape,
vytváranie priestoru pre medzi generačný, medzi kultúrny, medzi denominačný dialóg
a vzájomnú pomoc v komunite, najmä formou dobrovoľníckej činnosti;



duchovný a osobnostný rozvoj jednotlivca spojený s napĺňaním jeho sociálnych potrieb
v rámci jestvujúcej komunity;



implementácia hore uvedených zámerov v relevantnom kultúrnom kontexte;

Orgánmi neziskovej organizácie sú:




správna rada
riaditeľ
dozorná rada
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2. PREHĽAD ČINNOSTÍ ZA ROK 2017
Rok 2017 bol v poradí už ôsmym rokom existencie neziskovej organizácie a šiestym rokom realizácie
a prevádzky jej kľúčového projektu – zariadenia pre seniorov v Hornej Seči.
Kľúčové aktivity organizácie v r.2017 :



administratívne a manažérske zabezpečenie prevádzky zariadenia pre seniorov;
personálne zabezpečenie prevádzky – zabezpečenie potrebného počtu zamestnancov
a ich profesionálneho rastu;
aktivácia klientov zariadenia pre seniorov;
zlepšovanie kvality a podmienok poskytovania sociálnych služieb;
zlepšovanie infraštruktúry a technického zázemia – prerábka vedľajšieho objektu
a vybudovanie práčovne, návštevnej miestnosti a kancelárskych priestorov
zabezpečovanie viaczdrojového financovania prevádzky zariadenia pre seniorov
a neziskovej organizácie;
registrácia organizácie na prijímateľa 2% zo zaplatenej dane PO a FO;
kroky k zvyšovaniu kapacity zariadenia.








Ďalšie aktivity:






participácia na podujatiach miestnej komunity;
prevádzka a aktualizácia webovej stránky (www.seniorgarden.sk)
zabezpečenie úkonov vo vzťahu k štátnej správe a samospráve súvisiace so
zabezpečením prevádzky zariadenie pre seniorov
propagácia aktivít neziskovej organizácie a zariadenia pre seniorov
príprava plánu činnosti a rozpočtu na rok 2018

Pre ďalšie obdobie t.j. rok 2018 boli stanovené nasledovné úlohy:


organizačne a legislatívne naďalej zabezpečovať chod a prevádzku zariadenia pre seniorov;



skvalitňovať a zatraktívňovať prostredie zariadenia seniorov, stavebnými úpravami:




pokračovaním debarierizácie zariadenia pre seniorov (prerábka kúpeľní – rozšírenie
vstupov, úprava sprchových kútov)
dokončenie prerábky vedľajšieho objektu po stránke legislatívnej i stavebnej, čím sa
vytvárajú podmienky na skvalitňovanie poskytovania sociálnych služieb a vytvárajú
kapacity na ich rozširovanie
prispôsobovanie priestorov v exteriéri zariadenia pre seniorov (chodníky, cestičky)
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3. HOSPODÁRENIE
Stav majetku (aktív) a zdrojov krytia majetku (pasív)
k 31.12.2017 v porovnaní s rokom 2016 a 2015:
STRANA AKTÍV (v Eur)
A. DLHODOBÝ MAJETOK

2017

2016

2 015

1 291

2 841

4 391

1 291

2 841

4 391

27 225

15 222

8 567

797

577

1 015

26 428

14 645

7 552

85

86

28 601

18 150

Dlhodobý nehmotný
majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Finančné investície
B. OBEŽNÝ MAJETOK
Zásoby
Tovar
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančný majetok
C. PRECHODNÉ ÚČTY AKTÍVNE
AKTÍVA CELKOM

STRANA PASÍV (v Eur)
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA
Základné imanie
Nevysporiadaný HV
minulých rokov
Výsledok hospodárenia
B. CUDZIE ZDROJE

2017

2016

12 958

2015

- 2 896

- 9 210

- 23 044

2 000

2 000

2 000

-4 250

-13 044

-18 951

- 646

1 834

-6 093

25 845

24 780

35 142

590

245

537

25 255

24 535

34 605

5 652

2 580

860

28 601

18 150

12 958

Rezervy zákonné
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové výpomoci a pôžičky
C. PRECHODNÉ ÚČTY PASÍVNE
PASÍVA CELKOM
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Výsledok hospodárenia:
NÁKLADY

2017

Spotreba materiálu

2016

2015

23 159

28 855

25 341

8 913

8 562

9 525

68 236

67 311

71 483

146 395

137 542

136 916

Zákonné sociálne náklady

5 894

6 444

6 285

Ostatné náklady

1 154

1 184

1 506

Odpisy

1 550

1 550

1 550

255 301

251 448

252 606

Spotreba energie
Nakupované služby
Osobné náklady

NÁKLADY CELKOM
VÝNOSY

2017

Tržby z vlastnej činnosti

2016

2015

142 103

139 419

128 867

Dary PO

550

580

620

Dary FO

2 050

4 156

5 375

Dotácie

107 162

107 520

107 520

Iné výnosy

1 486

Príspevky z podielu
zaplatenej dane

1 304

1 607

4 130

0

0

0

254 655

253 282

246 513

Úroky
VÝNOSY CELKOM

1

Daň z príjmu

0

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

-646

1 834

-6 093

Prehľad nákladov a výnosov podľa zdrojov 2017
Zdroj
SPOLU

Výnosy

Náklady

259 486,54

255 340,45

Poplatky PSS

142 102,58

144 850,73

Dotácia MPSVaR

108 198,41

108 198,41

39,05

39,05

Vlastné zdroje - príspevky FO a PO, iné výnosy

3 050,00

947,86

Príspevky z podielu zaplatenej dane

6 096,50

1 304,40

ÚPSVaR

V r. 2017 n.o. prijala dary od PO a FO a netvorila rezervy, bol dosiahnutý záporný hospodársky
výsledok, ktorý bude preúčtovaný ako nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
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Prehľad príjmov a výdavkov

EUR

Príjmy 2017

268 658,11

Výdaje 2017

256 724,33

Rozdiel

11 933,78

Ekonomicky oprávnené náklady na 1 obyvateľa na 1 mesiac predstavovali sumu 753,12 Eur.

4. VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE
Vzhľadom na skutočnosť, že finančný príspevok z rozpočtu MPSVaR Slovenskej republiky v prospech
neziskovej organizácie, v roku 2017 prekročil sumu 33 193 eur a celkové príjmy SENIOR GARDEN, n.
o. za rok 2017 boli vyššie ako 165 969 eur, bol vykonaný finančný audit v súlade s § 33 ods. 3 zákona
213/1997 Z.z o nezisk. org. poskytujúcich všeobecne prospešné služby. Výrok audítora k ročnej
účtovnej závierke tvorí prílohu tejto výročnej správy č. 1.

5. ZMENY A ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE
V roku 2017 nedošlo k zmenám v zložení orgánov Senior Garden n. o. Zloženie orgánov SENIOR
GARDEN n. o. tak bolo počas celého roka nasledovné:
Správna rada
1. Edita Moravská – predsedníčka správnej rady
2. Ing. Jozef Pokoraczký – podpredseda správnej rady
3. Vladimír Guťan
4. Ing. Jozef Markuš
5. Ing. Andrej Moravský
6. Ing. Ernestína Patáková
Riaditeľ Senior Garden n.o., štatutárny zástupca
Mgr. Rastislav Števko
Dozorná rada
1. Ing. Viera Galková
2. Zuzana Pápayová
3. Ing. Gabriel Vegh
4. Štefan Henžel

Mgr. Rastislav Števko
riaditeľ SENIOR GARDEN n.o.
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SPRAVA NEZAUSLfHO AUDITORA
Sprfvnejrade,t|ozornejradearieditel'oYin€ziskovejorganiz6cieSENIORGARDENn.o'

Spr6va z auditu riltovnej z6vierky
Ndzor

ktor6
som audit fctovnej z6vierky neziskovej organizAcle SENIoR GARDEN n.o. (,,organiz6cia"),
a pozr6mky,
d6tumu,
k
uveden€mu
kondiaci
za
rok
ziskov
a
itr6t
vlkaz
2017
,
obsahuie srivahu k 3 1. decembru
ktord o'bsahuj{r s0hrn vyznamnych fdtovnich z6sad a ridtovnych met6d

Isliotnila

pocllia m6jho n6zoru, priloZenii ridtovn6 z6vierka poskyuje pravdiw a vemy obraz finandnej situlicie organizicie k
431/2002
31. dece;bru 2017 u 1^yrt"an i".1 hospoddrenia za rok kondiaci sa k uvedendmu d6tumu podla zAkona E.
o fdtovnlctve")'
Z.z. o fdtovnictve v znenl neskorS{ch predpisov (d'alej len

',zdkon

ZdUqd nre ndzor

auditorshich Standaxdov (lnternational Standaxds on Auditing, ISA).
Moja zodpovednost' poclla tlchto Standardov je uvedenti v odseku Zodpovednost' audltora za audit riltovnej
zavierky. bd Organiz6cie som nez6visl6 podta ustanoveni z6kona d. 423/2015 o S1l'nrlillom audite aoznene
Slatutfrnom
(dalej.len
a doplneni zAkoia € 431D002 Z.z. o ridtovnictye v znent neskorslch predpisov
tf6\9.n o
zdvierky
pre
audit
ridtovnej
moj
releyantnych
auditora,
k6dexu
Etickdho
w6tane
audiie,,) tykajricich sa etiky,
dokazy,
2e
auditorskd
presvedtenl,
Som
sa
etiky.
tlkajfcich
ustanoveni
poZiadavky
tychto
ostatnd
a splnila som-aj
pre
n6zol
m6j
z6klad
a
vhodn!
posk)4ujt
dostatodni
ziskala,
ktord som

euaitG. oryt-ula podla medzin6rodnych

zq

itovni zdvierku
Zodnovednost itatutdrneho orq.inu
za zostavenie tejto fctovnej z6vierky tak, aby poskyovala pravdiv,y' a vernf obraz
podl'a zai<oni o ttCtovniitve a ia tie intemd kontoly, ktord povaZuje za potrebnd na zostavenie Udtovnej z6vierky,
i<tord neobsahuje vlznamnd nespr6vnosti, di uZ v dOsledku podvodu alebo chyby'

s"tut6-y -g6n j. ,odpovednj

zostavovani fatovnej zavierky je Statutdmy org6n zodpovedny za zhodnotenie schopnosti Organiz6cie
neprefiZite pokradovat' vo svojej dinnosti, za opisanie skutodnosti tlkajricich sa nepretrZitdho pokadovania
v dinnosti, ai.le to potrebnd, a za pouzitie predpokladu nepretrzit6ho pokradovania v dinnosti v tidtovnictve, ibaze by
mal v rlmysle-Organizfciu zlikvidovat' alebo ukondit' jej dinnosf, alebo by nemal inf realisticktl moznost' nez tak
urobif.

Pri

Zodpovednosl ctuditora zq audit tiitovnei zdvierlq)

M"F" r"dp"*d"*t'* je

ziskat' primerand uistenie, di rldtovn6 z6vierka ako celok neobsahuje v'.fmamnd
podvodu alebo chyby, vydaf spr6vu auditom, vr6tane n6zoru. Primerand uistenie je
v
dosl;dku
di
uz
nesir6vnosti,
uisienie vysok€ho stupia, ali nie je zarukou toho, ze audit vykonany podl'a medzindrodnlch auditorshjch
podvodu
5tandardov vZdy odhali vlznamnd nespravnosti, ak takd existujf. Nespriivnosti mozu vzniknff v d6sledku
jednotlivo
v
srihme
by
alebo
Ze
odakiivaf,
alebo chyby a za vfznamrd sa povaZujri ltedy, ak by sa dalo odovodnene
mohli olplyvnif ekonomickd rozhodnutia pouzlvatefov, uskutodnend na z6klade tejto fCtovnej z6vierky.

V r6mci auditu uskutoenendho podla medzintuodnjch auditorskjch Standardov, podas celdho auditu uplatflujem
odbomyi irsudok a zachov6vam profesion6lny skepticizmus. Ol<rem tohto:

o

.
o
o

Iclentifikujem a posudzujem rizik6 vfznamnej nesprAvnosti fdtovnej z6vierky, di uZ v d6sledku podvodu
alebo chyby, navrhujem a uskutoetrujem audltorskd postupy reagujfce na tieto rizik6 a 'lskavam auditorskd
d6kazy, i<tord sri dostatodnd a vhodnd na poskytnutie ziikladu pre moj niizor. Riziko neodhalenia-vfznamnej
nespr6vnosti v dosledku podvodu je lyssie ako toto dziko v d6sledku chyby, pretoze podvod moze zahirlaf
taj;f dohodu, fal5ovanie, tmyselnd tanechanie, nepravdivd vyhl6senie alebo obidenie intemej kontoly.
Oboznamujem sa s internltni kontrolami relevantn;fmi pre audit, aby som mohla navrhnft' auditorsk6
postupy vhodnd za danly'ch okolnosti, ale nie za irdelom vy'jadrenia n6zoru na efektivnosf intemych kontrol
Organiz6c ie.

Hodnotlm vhodnosf pouZitfch tdtovnych z6sad a ridtovnich met6d a primeranosf itdtovnich odhadov
a uvedenie s nimi srlvisiacich inform6cii, uskutodnend Statut6rn;'rn org6nom'
Robim z6ver o tom, li StatutAxny org6n vhodne v fdtovnictve pouZiva predpoklad nepretrzitdho
pokadovania v Cinnosti a na z|klade ziskanjch auditorsklch ddkazov zbver o tom, di existuje viznamna

o

neistota v sovislosti s udalost'ami alebo okolnost'ami, ktor€ by mohli vyznamne spochybnit' schopnosf
som
Organiz6cie nepretrzite pokaaovat' v Cinnosti. Ak dospejeme k z6veru, Ze v:iznamn6 neistota existuje,
ak
alebo,
z6vierke
poiiona uporo-it' t mojej sprSve audltora na srivisiace inform6cie uvedend v fdtovnej
d6kazov
z
audltorskjch
rrych6dzajri
sf tieto iniorm6cie nedostatoind, modifikovat' mdj ..6zor. Moje zAvery
ziskanfch clo d6tumu vydania mojej spr6vy audltora. Budfce udalosti alebo okolnosti vsak mdZu sposobit',
Ze Organiz6cia prestane Pokadovaf v nepretrzitej dinnosti.
Hodnottm celkovf prezent6ciu, StruKfru a obsah odtovnej zivierky vr6tane inform6cii v nej uvedenfch,
ako aj ro, di fatod6 zSvierka zzchytiva uskutodnend transakcie a udalosti spdsobom, ktor! vedie kich
vemdmu zobrazeniu.

Sortintq k daliim

poiiadwkdm zqkonov q inlch

orArynvch orednisov

Spr6va k informrici6m. ktor€ sa uvddzajf vo v]irodnej spr6ve
z6'kona
Statutrimy org6n je zodpovednyi za inform6cie uvedend vo vjrodnej spr6ve, zostavenej podl'a poZiadaviek
virodnej
sprave.
vo
ind
inform6cie
na
sa
nevzfahuje
o rietovnictvel tntO.l vysSie uveden! n6zor na fdtovnri z6vierku
V sovislosti s auditom udtovnej z6vierky je mojou zodpovednost'ou obozndmenie sa s informfciami uvedenjmi vo
vjrodnej spr6ve a posfdenie, di tieto inform6cie nie si vo vyznamnom nestilade s auditovanou riatovnou zrvierkou
aiebo mojimi pomatkami, ktord som ziskala podas auditu tetovnej z6vierky, alebo sa inak zdajf byt' vlznamne

nespriivne.

posridila som, di vlrodn6 spr6va Organiz6cie obsahuje informacie, ktorlch uvedenie vyZaduje zrikon o fdtovnictve.
Na zdtlade pr6c vykonanich podas auditu fdtovnej z6vierky, podla mOjho n6zoru:

- informdcie uvedend vo vlirodnej spriive zostavenej za rok 2017 stl v srilade

s

tdtovnou z6vierkou za danf rok,

- vjrodn6 spr6va obsahuje inform6cie podl'a ziikona o fdtovnictve.

okem toho, na z6klade mojich poznatkov o ridtovnej jednotke a situ6cii v nej, lcold som ziskala pocas auditu
fdtovnej z6vierky, som povinn6 uviest', di som zistila vliznamnd nesprdvnosti vo vlirodnej - spr6ve, ktoni som
obdriali pred d6tumom vydania tejto spr6yy audilora. V tejto srivislosti neexistuj{r zistenia, ktord by som mala
uviesf.

20. marec 201E

,t^,,
Ing. Erika Zilkayov6
Cislo licencie: 986
Adresa audltora:
H6lova 14, 851 0l Bratislava

