VÝROČNÁ SPRÁVA
neziskovej organizácie

Falck n.o.
za rok 2013

Základné údaje o neziskovej organizácii:

Názov:

Falck n.o.

Sídlo:

Bačíkova 7, 040 01 Košice

IČO:

45 737 568

Druhy poskytovaných služieb:

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby
v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie
duchovných a kultúrnych hodnôt so zameraním na:
·

poskytovanie služieb pri organizovaní kultúrnych,
spoločenských podujatí, konferencií, seminárov
a workshopov,

·

organizovanie výstav,
vedeckých
spoločenských podujatí, kongresov,
poskytovanie konzultácií.

a kultúrnofestivalov a

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby
v oblasti v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej
kultúry, t.j.
·

záujmové, občianske a iné vzdelávanie,

·

tvorba,
publikovanie
a
vydávanie
vlastných
informačných materiálov v tlačenej a multimediálnej
podobe.

Nezisková organizácia poskytuje sociálnu pomoc a
humanitárnu starostlivosť, spolupracuje s poskytovateľmi
zdravotnej starostlivosti.
Vznik neziskovej organizácie:

23.12.2011

Registrácia:

register neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne
prospešné služby pod číslom OVVS/28/2011

Orgány neziskovej organizácie: Správna rada: Ing. Slavomír Sabol
Mgr. Viktor Gumán
Ján Jeňo
Riaditeľ: Ing. Ivo Krpelan
Revízor: Ing. Erika Vondrová

Správa o činnosti neziskovej organizácie za rok 2013:
Nezisková organizácia Falck n.o. vznikla dňa 23.12.2011, kedy nadobudlo rozhodnutie
registrového úradu právoplatnosť. Rok 2013 obdobne ako rok predchádzajúci využili členovia
správnej rady, ale predovšetkým jej riaditeľ na jej marketingovú propagáciu najmä s cieľom získať
potrebné zdroje na vykonávanie činnosti a poskytovanie služieb za účelom poskytovania ktorých
bola nezisková organizácia Falck n.o. založená. Nezisková organizácia bola v roku 2012 zapísaná
do Registra prijímateľov podielu zaplatenej dane na osobitné účely vedený Notárskou komorou
Slovenskej republiky a v roku 2013 prijala prvé príspevky. Marketingové a prezentačné úsilie sa
preto v ešte väčšej miere zameralo na cieľ dostať do povedomia čo najširšej verejnosti zámery
a ciele neziskovej organizácie Falck n.o. a získať tak takouto cestou ešte vyššie príjmy.
Počas roka 2013 nedošlo k žiadnym zmenám v zložení orgánov neziskovej organizácie.

Hospodárenie neziskovej organizácie za rok 2013:
V roku 2013 nezisková organizácia ako prijímateľ podielu zaplatenej dane na osobitné účely
získala prvé príspevky na svoju činnosť. Nakoľko činnosť organizácie v roku 2013 vzhľadom na
vyššie uvedené predstavovala predovšetkým marketingové a prezentačné aktivity vykonávané jej
riaditeľom a členmi správnej rady, nepredstavovali výdavky na tieto aktivity významnú položku v jej
hospodárení.

Údaje v tabuľke sú uvedené v EUR:
Vybrané ukazovatele

31.12.2013

Majetok celkom

11 971,63

Bankové účty

11 971,63

Záväzky

0

Rozdiel majetku a záväzkov

11 971,63

Príjmy

10 134,86

Výdavky
Rozdiel príjmov a výdavkov
Daň z príjmov

123,31
10 012,35
0

Ciele a zámery neziskovej organizácie na rok 2014:
Prvoradým a najdôležitejším cieľom neziskovej organizácie Falck n.o. je v ďalšom období naplno
sa venovať poskytovaniu služieb, za účelom poskytovania ktorých bola založená, predovšetkým
vzdelávaniu a spolupráci s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. V roku 2014 plánuje
odštartovať projekt Sophus. Jeho hlavnou myšlienkou je hravou formou naučiť deti ako zachrániť
ľudský život. Projekt je smerovaný pre základné školy. Orgány neziskovej organizácie veria, že sa
im tento cieľ podarí naplniť v čo možno najväčšej miere aj vďaka príjmom podielu zaplatenej dane.

V Košiciach, 15.5.2014

Ing. Ivo Krpelan
riaditeľ Falck n.o.

