Výročná

správa

neziskovej organizácie MEDIK – M, n. o. za rok 2011
Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia
neziskovej organizácie

Nezisková organizácia MEDIK – M bola zaregistrovaná na Obvodnom úrade v Žiline dňa
5.5.2010, so sídlo Kollárova 5781, 03601 Martin.
Hlavným poslaním neziskovej organizácie je poskytovanie všeobecne prospešných služieb
a to : prevádzkovanie ošetrovateľského a doliečovacieho ústavu, opatrovateľskú službu
v byte občana a prevádzkovanie domu sociálnej starostlivosti.
V kalendárnom roku 2011 bola činnosť neziskovej organizácie zameraná na poskytovanie
sociálnych služieb – opatrovanie občanov v domácom prostredí. V máji 2011 sme uzatvorili
s mestom Martin nájomnú zmluvu na obdobie 20 rokov za účelom rekonštrukcie objektu
bývalé detské sanatórium na dom sociálnych služieb. Objekt sa nachádza v Martine na
Východnej 20. 19.12.2011 sme ukončili I. etapu rekonštrukcie domu sociálnych služieb a od
27. 12.2012 sme oficálne otvorili :
- denný stacionár pre seniorov
- zariadenie opatrovateľskej starostlivosti
- zariadenie pre seniorov
- dom sociálnych služieb
- špecializované zariadenie
Koncom roka 2011 sme od mesta Martin uvedený objekt odkúpili.

Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

Ročná účtovná závierka bola vypracovaná podľa zákona o účtovníctve a v súlade so
zákonom číslo 312/1997 Z. z.. V priloženej prílohe predkladáme výkaz „Súvaha a výkaz ziskov
a strát“.
Základné údaje z ročnej účtovnej závierky v EUR

AKTÍVA
1.

Stav investičného majetku

817 657

Oprávky

-2 000

2.

Pohľadávky

9 180

3.

Finančný majetok –peniaze, ceniny

4.

Prechodné aktíva
Aktíva spolu :

23 608
280
848 725

PASÍVA
1.

Základné imanie

2.

Fondy

500

3.

Nerozdelený zisk z minulých rokov

65

4.

Hospodársky výsledok za rok 2010

+2 937

5.

Záväzky

0

Krátkodobé rezervy
Dlhodobé záväzky,pôžičky

703 915

Krátkodobé záväzky

135 491

Bankové úvery
6.

1 817

0

Výnosy budúcich období
PASÍVA SPOLU :

4 000
848 725

V máji 2011 nezisková organizácia MEDIK – m, n. o. začala s prestavbou bývalého detského sanatória na dom
sociálnych služieb a jej I. etapa sa ukončila 19.12.2012. Dňa 30.12.2011 sme s mestom Martin podpísali zmluvu
na odkúpenie bývalého detského sanatória za 92.500,- EUR podľa znaleckého posudku ktorú sme aj vyplatili.
Od 27.12.2012 sme spustili prevádzku komunitného centra sociálnach služieb, kde okrem opatrovateľskej
služyby v byte občana poskytujeme aj sociálnu službu pre ležiacich klientov v sociálnom zariadení s 24
hodinovou starostlivosťou. V spolupráci s mestom Martin poskytla naša nezisková organizácia opatrovateľskú
službu pre 15 klientov v celkovom rozsahu 11 238 hodín. K 31.12.2011 sme evidovali 32 zamestnancov.
Efektívnym využívaním finančných prostriedkov má nezisková organizácia vysporiadané všetky záväzky.
V priebehu roka nedošlo k žiadnym zmenám v zložení orgánov neziskovej organizácie.

VÝNOSY
Tržby z predaja služieb mesto
Tržby z predaja klienti
Úroky
Prijaté príspevky od iných organizácií
Spotreba materiálu
Energie
Cestovné
Ostatné služby

NÁKLADY

50 564
16 296
18
1 000
2 494
0
83
7 599

Mzdové náklady

40 799

Zákonné sociálne poistenie

10 581

Zákonné sociálne náklady
Ostatné dane a poplatky

1 892
90

Iné ostatné výnosy / náklady

3

Odpisy

402
1 000

Spolu

67 881

64 940

Finančné prostriedky získané v roku 2011 budú použité v ďalšom období v súlade so zákonom č. 213/1997
Zb. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby a schváleného štatútu na
financovanie činností, ktorých predmetom je poskytovanie všeobecne prospešných služieb, najmä ďalší rozvoj
opatrovateľskej služby poskytované v byte občana, prevádzkovanie ošetrovateľského a doliečovacieho ústavu
a prevádzkovanie domu sociálnej starostlivosti.
Výročnú správu za rok 2011 predložil na schválenie správnej rade n. o. :
Milan Matia – riaditeľ n. o.

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

Výročná správa za rok 2011 bola skontrolovaná dozornou radou n. o. – dozorná rada súhlasí s predloženou
výročnou správou
1.
2.
3.

Viera Ondáková .................................................
Michaela Adamcová ...........................................
Alžbeta Křížová .................................................

Správna rada na základe súhlasu dozornej rady schvaľuje výročnú správu za rok 2011 dňa 28.3.2012

1.
2.
3.

V Martine 28.3.2012

Mgr. Daniela Křížová ...................................................
Ivica Kulmanová ..........................................................
Mgr. Tatiana Čuteková ................................................

