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1. ÚVOD
Nezisková organizácia Terasuit, n.o. so sídlom: Čiernomorská 2, Košice, IČO: 45 740 534 vznikla
dňa 27/02/2013 na základe rozhodnutia Obvodného úradu v Košiciach podľa ustanovenia § 9
ods. 2 zákona č. 213/1997 Z . z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné
služby v platnom znení (ďalej len „Zákon“).
Terasuit, n. o. poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:
a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
c) vzdelávanie,
d) výchova a rozvoj telesnej kultúry,
e) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
f) tvorba a ochrana,
g) životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva.

Hlavným cieľom Terasuit, n.o. je najmä: organizovanie a zabezpečovanie komplexnej
starostlivosti pre zdravotne postihnuté detí a mládež s cieľom vytvorenia centra, kde budú
v rámci jedného zariadenia poskytované komplexné služby pre dosiahnutie progresu vo vývoji
týchto detí.
Orgánmi neziskovej organizácie sú:
a) Správna Rada;
b) Riaditeľ,
c) Revízor

2. PREHĽAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU ZA ROK
2013
Počas roka 2013 Terasuit, n.o. realizovala / zabezpečovala nasledovné činnosti (zoznam činností
spolu so stručným popisom):
a) Prenájom priestorov v Košiciach na Hlavnej 70, otvorenie Kinesis centra.
b) Organizovanie a realizácia intenzívneho rehabilitačného programu Therasuit v Kinesis centre
v Košiciach.
c) Vytvorenie ponuky rôznych masáži na podporu aktivít neziskovej organizácie s cieľom nákupu
rehabilitačných pomôcok cez zľavový portál. Cieľom projektu bolo výhodná ponuka masáži,
čím si „zdravá spoločnosť“ dopraje oddych a relax pre telo aj ducha a zároveň podporí
zdravotne postihnuté deti a mládež.
d) V spolupráci s občianskym združením Slnko deťom sme organizovali intenzívny rehabilitačný
program Therasuit v prenajatých priestoroch na špeciálnej základnej škole na Mokrohájskej
3, v Bratislave.
e) Workshop zameraný na predstavenie Therasuit rehabilitačného programu a v spolupráci s Dr.
Niké Mozsnyak predstavenie Skenar terapie. Workshop zameraný na princíp liečby, pozitívne
výsledky spojený aj so skúsenosťami rodín, ktoré tieto terapie absolvovali.
f) Spoluorganizovanie a realizácia intenzívneho rehabilitačného programu Therasuit v Kinesis
centre v Bisambergu, v Rakúsku
g) Na základe pozitívnych výsledkov v liečbe detí, ale aj dospelých s neurologickými poruchami,
sme sa rozhodli spolupracovať a participovať na rehabilitácii prostredníctvom Therasuit
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metódy v KINESIS centre. Na tomto projekte participujeme organizačne. Pre slovenských
pacientov pripravujeme program, ktorý je odporúčaný hlavným fyzioterapeutom Mgr.
Malovcom.
h) Realilzácia web stránky www.therasuit.at a www.therasuit.eu

3. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH
ÚDAJOV V NEJ OBSIAHNUTÝCH
V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení Terasuit, n.o. účtuje
v sústave jednoduchého účtovníctva.
Účtovná závierka je výsledným produktom účtovnej uzávierky. Príprava a zostavenie účtovnej
závierky sa skladá z 3 etáp :
1etapa: prípravné práce – sem patrí zúčtovanie všetkých účtovných prípadov za daný rok do
peňažného denníka, vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a zaúčtovanie uzávierkových
účtovných operácií
2 etapa: uzatvorenie účtovných kníh t.j. účtovná uzávierka
3 etapa: zostavenie účtovných výkazov t.j. účtovná závierka
Účtovná uzávierka predstavuje sústavu výstupných informácií z bežného účtovníctva. Na základe
účtovnej závierky Terasuit, n. o. zostavuje Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch
a výdavkoch. Tieto výkazy tvoria účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve a sú súčasťou
daňového priznania dani z príjmov.

4. VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE
Vzhľadom na skutočnosť, že dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu
a z rozpočtu obce neprekročili v roku 2009 sumu 33 193 eur a príjmy 11 712,13 Eur no. za rok
2013 neboli vyššie ako 165 969 eur, audit v súlade s § 33 ods. 3 Zákona vykonaný nebol.

5. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOV

Celkom

Príjmy (v EUR)

Výdavky (v EUR)

Zostatok k 31.12.2013

11 712,13

9 651,72

2 060,41

6. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV ORGANIZÁCIE
Stav aktív a pasív k 31.12.2013 predstavuje sumu 1 703,91 EUR. Z toho majetok vo výške 0,00
EUR pozostáva z:
a) dlhodobého majetku: 0,00 EUR
b) krátkodobého majetku: 0,00 EUR
K 31.12.2013 predstavoval (i):
1. finančný majetok čiastku 2 060,41 EUR;
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

obežný majetok čiastku 0,00 EUR;
vlastné zdroje krytia majetku čiastku 0,00 EUR;
cudzie zdroje krytia majetku čiastku 0,00 EUR;
oprávky k dlhodobému hmotnému majetku čiastku 0,00 EUR;
oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku čiastku 0,00 EUR
dlhodobé záväzky čiastku 0,00 EUR;
krátkodobé záväzky čiastku 356,50 EUR.

7. ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE
Správna rada Terasuit, n.o. sa neuzniesla na žiadnych zmenách v štatúte ani zložení orgánov
neziskovej organizácie.

Katarína Macková
Riaditeľ n.o.
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