Vážení zakladatelia, členovia orgánov, partneri,
spoluobčania,

v čase vyhodnocovania výsledkov za rok 2014 mi dovoľte
vysloviť presvedčenie, že hodnotený rok bol posledným z radu
rokov, počas ktorých naša nezisková organizácia zápasila
s chronickým nedostatkom likvidity. Finančné problémy spôsobil
organizácii jednak nedostatok príležitostí v prostredí ekonomiky štátu,
ako aj nedostatok podpory zo strany kompetentných orgánov pre
aktivity, súvisiace s prevenciou detskej dopravnej nehodovosti.
V priebehu roka 2014 sa zamestnanci neziskovej organizácie
venovali aj ďalším verejnoprospešným
činnostiam, zameraným
na podporu verejného sektora.
Dovoľte mi poďakovať všetkým, ktorí venovali svoj čas
a pomohli našej neziskovej organizácii pri približovaní vytýčených
cieľov., ako aj všetkým, ktorí prejavili záujem o zlepšenie situácie
v oblasti prevencie dopravnej nehodovosti detí.

Zora Urbanová
riaditeľka n.o.
TERRA GRATA
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Orgány neziskovej organizácie
Riaditeľ:
Ing. Zora Urbanová

Správna rada:
Ing. Eduard Kucej – predseda
Ján Mesík – podpredseda
Ing. Soňa Kulhányová – člen
Ing. Štefan Repko – člen
Ing. Tibor Marcinko – člen
Ing. Michal Kravčík CSc. – člen
Lenka Mojžišová - člen

Dozorná rada:
Ing. Stanislav Purger – predseda
Ing. Mária Hrušková – člen
Ing. Peter Stadtrucker - člen

3

Správa o činnosti vo vzťahu k účelu založenia neziskovej
organizácie

Možno opakovať, že tak ako v niekoľkých predchádzajúcich rokoch, aj v
roku 2014 nezisková organizácia TERRA GRATA, Banská Bystrica napriek
nepriaznivej finančnej situácii a vďaka obetavosti zamestnancov pokračovala
v aktivitách, smerujúcich k podpore prevencie dopravnej nehodovosti detí.
Okrem iného sme venovali dlhodobú pozornosť detským dopravným
ihriskám – resp. ich nedostatočnému množstvu na území Slovenska. V tejto
oblasti organizácia písomne iniciovala Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja, aby voči orgánom Európskej únie požadovalo pre
plánovacie obdobie 2014-2020 schválenie výstavby detských dopravných ihrísk
ako oprávnenú aktivitu na čerpanie štrukturálnych fondov. Napriek zdanlivo
priaznivému vývoju v dokumentoch Národnej stratégie, nebola nakoniec
v operačnom programe IROP ani Programe rozvoja vidieka táto aktivita
oprávnená na čerpanie NFP. Pritom podľa prieskumu viac ako 40 miest a obcí
malo záujem o zriadenie detského dopravného ihriska.
Koncom roka nezisková organizácia TERRA GRATA zistila, že vo
vlastníctve mesta Banská Bystrica sa nachádza vhodný pozemok na výstavbu
detského dopravného ihriska, ktoré chýba aj v tomto krajskom meste.
Novozvolený primátor mesta prisľúbil, že sa zasadí o jeho realizáciu v roku
2015.
Ďalším projektom, ktorý vyžadoval veľa času a úsilia bol projekt, ktorého
náplňou bolo vybavenie škôl v obciach do 500 obyvateľov reflexnými prvkami,
vypracovanie typového projektu detského dopravného ihriska pre 45 obcí
a miest a spracovanie CD Na ceste pozor pre základné školy v SR. Tento
projekt Policajné prezídium PZ SR neschválilo.
Vytvorená bola špeciálna webová stránka www.detibezpecnenaceste.sk .
Ekonomická situácia neziskovej organizácie za rok 2014 nebola dobrá.
V oblasti majetku a zdrojov jeho krytia sa prejavujú predovšetkým faktory,
vyplývajúce z veľmi vysokých časových rozdielov medzi vynaložením práce
a jej úhradou, čo sa prejavuje v záväzkoch voči zamestnancom a z pôžičiek
členov orgánov – záväzky voči poisťovniam mala organizácia k 31.12.
omeškané o cca 1 mesiac a začiatkom roka 2015 boli vyrovnané.
Na margo ekonomických výsledkov organizácie je nutné konštatovať, že
nerovnomernosť v činnostiach a finančných tokoch spôsobuje permanentne
problémy s nedostatkom likvidity. Predpokladáme, že vzhľadom na uzavreté
zmluvy na rok 2015 a predpoklad na ďalšie zákazky v tomto roku možno
očakávať zlepšenie finančnej situácie a elimináciu veľkej časti záväzkov voči
zamestnancom.
O zámeroch spoločnosti v tejto oblasti informuje plán činnosti na rok 2015.
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Ročná účtovná závierka za rok 2014
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Hlavné číselné hospodárske údaje za rok 2014
Výkaz ziskov a strát (v €)

plán

skutočnosť

náklady na služby a materiál........................
cena práce ...................................................
dane a poplatky ..............................................
iné náklady ....................................................

16 000
30 000
-

14 443
31 759
65
1 162

náklady spolu ...............................................

46 000

47 429

tržby z predaja služieb ...................................
ostatné tržby ...................................................

46 000

29 497
9 815

výnosy spolu ................................................

46 000

39 312

výsledok hospodárenia pred zdanením ....
daň z príjmov ...............................................

-

- 8 117
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Súvaha (v €)

skutočnosť

dlhodobý nehmotný majetok .........................
dlhodobý hmotný majetok .............................
obežný majetok .............................................
z toho:
pohľadávky .........................................
finančný majetok ................................
zásoby..................................................

94 257
0,00
5 561

aktíva spolu .................................................

99 818

základné imanie .............................................
výsledok hospodárenia ................................ .
strata predchádzajúcich období ....................
záväzky...........................................................
časové rozlíšenie ..........................................
pasíva spolu .................................................
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5 040
485
36

94 257
-8 124
-51 198
64 883
99 818

KONTAKTY

TERRA GRATA, n.o.
Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica

Tel.: +421(0)48/4145300
Fax: +421(0)48/4145299
Mobil: 0903507399

E-mail: info@e-obce.sk
Web: www.e-obce.sk
www.e-obce.sk/eurofondy
www.e-obce.sk/detskedopravneihriska
www.detibezpecnenaceste.sk
www.terragrata.sk
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