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1
CSS - Riviéra je tu pre všetkých , ktorí nevládzu, nemôžu alebo nechcú sa postarať
o seba , alebo o svojich blízkych. Zdraví aj chorí, silní aj slabí, mobilní aj nemobilní nájdu u nás
nepretržitú starostlivosť, zaopatrenie i ošetrenie, lekársku starostlivosť.
Ale hlavne láskavé slovo, úctu i pocit, že sú pri nich ľudia, ktorým na nich záleží a ktorí sa
o nich radi postarajú. Ľudský prístup k našim klientom je naša cesta k ich spokojnosti.
Ponúkame ju tým, ktorí chcú dôstojne harmonicky a pokojne prežiť svoj život a svoju starobu.
Doprajme sebe a naším blízkym tu najlepšiu starostlivosť.
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI
Nezisková organizácia Centrum sociálnych služieb - Riviéra , n.o. so sídlom Udiča 541,
018 01 Udiča IČO:45736774 vznikla
v zmysle zákona č. 213/1997. Účelom založenia je
poskytovanie všeobecne prospešných služieb za vopred určených podmienok, ktoré sú prístupne
pre všetkých občanov SR a bola zaregistrovaná Obvodným úradom v Trenčíne pod
č.OVVS/NO/194-11/2011
Druh všeobecne prospešných služieb:
- poskytovanie starostlivosti v zariadení pre seniorov
- poskytovanie starostlivosti v domove sociálnych služieb
- opatrovateľská služba
- prepravná služba

PREHĽAD ČINNOSTÍ ORGANIZÁCIE V ROKU 2019
CSS disponuje s kapacitou 111 miest vo dvoch typoch zariadení, a to v zariadení pre seniorov
a v domove sociálnych služieb.
V tomto roku organizácia poskytovala sociálne služby v Zariadení pre seniorov s celkovou kapacitou
36 osôb v celoročnej pobytovej forme . Toto zariadenie bolo počas celého roka naplnené na 100%.
Žiadne miesto nebolo neobsadené dlhšie ako 30 dní ani nedošlo k zrušeniu žiadneho miesta. Klientom
zariadenia sa poskytovala starostlivosť v rozsahu určenom Zákonom č. 448/2008 o sociálnych
službách čo je v súlade s účelom založenia organizácie.
V tomto roku organizácia poskytovala sociálne služby v Domove sociálnych služieb s celkovou
kapacitou 75 osôb v celoročnej pobytovej forme . Toto zariadenie bolo v priemere počas celého roka
naplnené na 13%. Žiadne miesto nebolo zrušené. Klientom sa poskytovala starostlivosť v rozsahu
určenom Zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách čo je v súlade s účelom založenia organizácie.
Inú činnosť organizácia nevykonávala.

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2019
Naša nezisková organizácia zostavila účtovnú závierku za rok 2019 dňa 30.3.2020 v znení
zverejnenom v obchodnom vestníku
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ZHODNOTENIE VÝZNAMNÝCH POLOŽIEK SÚVAHY K 31.12.2019

V tomto roku zostatok pohľadávok voči klientom predstavuje sumu 62 213 €. Ide
väčšinou o pohľadávky po klientoch, ktorí zo zariadenia odišli. Vedenie n.o. kontaktuje v
rámci vlastných možností rodinných príslušníkov týchto klientov, avšak častokrát neúspešne.
Vzhľadom k tomu, že po úhrade všetkých prevádzkových nákladov, nezostávajú voľné
finančné prostriedky na zabezpečenie právnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok, je tento stav
dlhodobo nepriaznivý.
Na bankových účtoch vykazuje organizácia zostatok 64 592 €. Je to zostatok
nevyčerpaného prijatého finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v
zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách, ktorý je n.o. po zúčtovaní príspevku za 4Q 2019 povinná vrátiť poskytovateľovi do
31.3.2020.
Celková hodnota nevyčerpaného finančného príspevku je evidovaná na záväzkových
účtoch z finančných vzťahov voči štátnemu rozpočtu a samosprávy v hodnote 82 731 €.
Nevyčerpaný zostatok príspevku predstavuje sumu prislúchajúcu k neobsadeným miestam v
zariadení Domova sociálnych služieb, ktoré má k poslednému dňu ÚO 65 neobsadených
miest.
ZHODNOTENIE VÝZNAMNÝCH POLOŽIEK VÝKAZU ZISKOV A STRÁT K
31.12.2019

Náklady na služby v tomto ÚO dosahujú hodnotu 145 283 €. 48% tejto sumy
predstavujú náklady na nájomné budovy a vybavenia. Ďalších 47% predstavujú náklady na
pomocné prevádzkové služby hlavne udržiavanie hygienických požiadaviek – dezinfekcia
preistorov, odborné čistenie a služby spojené s bezpečnostnými požiadavkami.
Mzdové náklady vzrástli o viac ako 50% oproti minulému ÚO na sumu 184 585 €.
Je to v dôsledku naplnenia zámeru vedenia spoločnosti uprednostňovať zabezpečenie
sebestačnosti v poskytovaní odborných aj pomocných obslužných čiností vlastnými
zamestnancami namiesto dodávateľským spôsobom.
Tržby za poskytovanie sociálnej starostlivosti v obidvoch prevádzkovaných
zaraideniach dosiahli v tomto roku 199 457 €. Je to očakávaný dlhodobý priemer v zhľadom k
nemeniacej sa obsadenosti.
Organizácia očakávala v tomto období stratu, nakoľko sa zamerala na lepšie
ohodnocovanie kmeňových zamestnancov, aby tak dosiahla stabilný personál, čo prispieva aj
k väčšej spokojnosti a psychickej pohode klientov. Preto aby toto rozhodnutie nemalo príliš
negatívny dopad na HV, obmedzila pomocné obslužné činnosti dodávateľským spôsobom.
Preto celkový HV - strata 19 732 € je očakávaný výsledok. No považujeme to za dobrý
výsledok, nakoľko strata je na úrovni 10% z celkových príjmov.
VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ UZÁVIERKE
Vzhľadom na skutočnosť, že CSS naplnila podmienky pre povinnosť auditu aj v účtovnom
období 2019, vedenie zabezpečilo túto povinnosť podpísaním zmluvy o vykonaní auditu
spoločnosťou DCA Audit, spol. s r.o., registrovanou SKA, licencia č. 219.
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Ročná uzávierka bola zostavená dňa 30.3.2020 a schválená dňa 05.05.2020 na zasadnutí správnej
rady Centra sociálnych služieb – Riviéra, n.o.. Audítor skonštatoval, že okrem podmienených
skutočností, účtovná závierka n.o. poskytuje verný a pravdivý obraz o finančnej situácii n.o.
Celý výrok audítora tvorí neoddeliteľnú súčasť účtovnej závierky a je teda zverejnený v obchodnom
vestníku.

PREHĽAD VÝNOSOV PODĽA ZDROJOV
Výnosy
602210
622100
649999
655100
663000
691000

Tržby z predaja služieb - sociálna starostlivosť
Aktivácia vnútroorg. služieb - 55%stravné
Iné ostatné výnosy - preplatky
Výnosy z krát. FM - z poskytnutých pôžičiek
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Dotácie
Výnosy celkom

199457,39
10883,25
12,00
702,69
0,18
234930,42
445985,93

PREHĽAD STAVU A POHYBU MAJETKU A ZÁVÄZKOV

Aktíva

počiatočný stav
112100 Materiál na sklade - potraviny skladové
186,83
21x
38598,48
22x
60842,67
26x
0,00
314001 Poskytnuté prevádzkové preddavky
0,00
315001 Ostatné pohľadávky - seniori CSS
69695,00
315999 Ostatné pohľadávky - preplatky
6,00
335100 Pohľadávky voči zamestnancom - stravné
0,00
378100 Iné pohľadávky -poskytnuté pôžičky
0,00
381001 Náklady budúcich období - poistenie
23,65
Aktíva celkom
169352,63

prírastky
2816,97
219675,72
761660,42
230400,00
46000,00
199457,39
558,62
4491,50
20702,69
25,65
1488605,93

úbytky
2626,49
245026,89
757911,23
230400,00
46000,00
204257,25
564,62
4491,50
0,00
23,65
1494118,60

konečný stav
377,31
13247,31
64591,86
0,00
0,00
64895,14
0,00
0,00
20702,69
25,65
163839,96

počiatočný stav
úbytky
249100 Ostatné krátkodobé finančné výpomoci
7000,00
9100,00
321001 Dodávatelia
17562,96
151676,93
323100 Krátkodobé rezervy zákonné
2119,34
2119,34
325001 Ostatné záväzky - poisťovne
0,00
118,04
325999 Ostatné záväzky - preplatky
0,00
0,00
331001 Zamestnanci
5833,68
179496,28
336100 Odvody Sociálna poisťovňa
2775,32
58059,69
336200 Odvody ZP Dôvera
596,59
16024,18
336300 Odvody ZP VšZP
484,83
7876,72
342001 Ostatné priame dane
593,47
17874,40
346002 Dotácie od MPSVaR
73508,91
884232,06
379002 Iné záväzky - zrážky zamestnancov
333,86
3224,02
379003 Iné záväzky - predpisy pokút
0,00
600,00
391100 Opravná položka k rizikovým pohľadávkam 1022,00
1022,00
428000 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých
44726,80
rokov
0,00
431000 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
11996,26
11996,26
472001 Záväzky zo sociálneho fondu
798,61
414,60
Pasíva celkom
169352,63
1343834,52

prírastky
2100,00
147699,87
2086,22
118,04
500,00
187028,88
61252,56
17161,48
8078,07
19213,82
893453,58
3232,54
600,00
2682,00
11996,26
0,00
850,54
1358053,86

konečný stav
0,00
13585,90
2086,22
0,00
500,00
13366,28
5968,19
1733,89
686,18
1932,89
82730,43
342,38
0,00
2682,00
56723,06
0,00
1234,55
183571,97

Pasíva
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ORGÁNY NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE:

V ÚO 2019 nedošlo k zmenám v zložení orgánov n.o. Centrum sociálnych služieb – Riviéra
Naďalej zostáva pôvodné obsadenie orgánov:
Správna rada:
Margita Hromadová , Milan Hromada, Samuel Piasecký
Dozorná rada:
Martina Hromadová, Janka Piasecká, Mgr. Paulína Pániková
Štatutárny orgán - riaditeľ:Milan Hromada
Zmeny v zložení orgánov neziskovej organizácie v roku 2018 neboli.

ZÁVER

Po zhodnotení výsledkov dosiahnutých v roku 2018 a po odsúhlasení
účtovnej závierky musíme konštatovať, že síce výnosy z činnosti na ktorú bola n.o.
zriadená sú stabilizované a nezaznamenávajú významné zmeny, je nevyhnutné naďalej
podporovať a vylepšovať efektivitu vymáhania splatnosti pohľadávok. V tejto oblasti
má n.o. obmedzené finančné možnosti na využívanie právnych zástupcov, preto musí
pristupovať k vlastnej avšak menej účinnej činnosti – komunikovať s rodinnými
príslušníkmi, navrhovať a dohodnúť splátkové kalendáre, kontrolovať ich
dodržiavanie, upomienkovať omeškania, oslovovať dedičov a pod.
Budeme sa naďalej snažiť navyšovať obsadenosť voľných miest v domove
sociálnych služieb, či pomocou samosprávy alebo zvýšením informovanosti
v priľahlých zdravotníckych zariadeniach.
Na zabezpečenie nárastu klientov sme v roku 2019 prijali opatrenia v personálnej oblasti posilnili sme odborný personál na oddelení, ďalej zamestnancom sme zabezpečili vylepšenie
pracovných podmienok zakúpením nových pomôcok vrátane nového vybavenia práčovne
a sušiarne prádla, zakúpením pracovných odevov a obuvi. Tiež sme zaviedli osobné mzdové
ohodnotenie zamestnancov, ktorí sú v stabilní v hlavnom pracovnom pomere, dodržujú
pracovnú disciplínu a svedomito plnia pracovné povinnosti. Klientom sme zriadili lepšie
polohovateľné lôžka, chodítka a invalidné vozíky, čim sme výrazne prispeli k ich mobilite a teda
väčšej možnosti sociálneho kontaktu vzájomne i s personálom. Pre nízkopríjmových klientov
sme získali z rôznych nadácií oblečenie, deky a prikrývky.

Prílohy ::

Účtovná závierka a jej súčasti: Súvaha,
Výkaz ziskov a strát,
Poznámky,
Výrok audítora.

V Udiči 05.05.2020

riaditeľ n.o.
Hromada Milan

