Výročná správa
neziskovej organizácie SAMARITÁN, n. o. za rok 2013.
Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia
neziskovej organizácie.
Nezisková organizácia SAMARITÁN bola zaregistrovaná na Krajskom úrade v Žiline dňa 23.11.1999, so sídlom
Eštovova 21, Martin.
Poslaním organizácie je poskytovanie všeobecne prospešných služieb, a to: opatrovateľskej služby
v domácom prostredí občana a prepravnej služby. Prepravnú službu sme poskytovali do konca septembra 2013
neobmedzene podľa potrieb klientov a našich finančných možností - bez dotácie od mesta Martin už štvrtý rok. Do
konca roka bola táto služba pozastavená. Žiaľ mesto Martin našu žiadosť o dotáciu neschválilo, tak túto službu
poskytujeme ďalej v obmedzenom rozsahu. Sociálno-prepravnou službou v roku 2013 bolo prepravených celkovo
287 klientov a najazdených 12 002 km.
V roku 2013 sme poskytli svojimi zamestnancami, ktorých bolo 30 (priemerný prepočítaný počet), opatrovateľskú
službu v celkovom rozsahu 24 069 hodín 53 klientom z čoho sme trom poskytovali opatrovateľskú službu na
priamu platbu.
Zrealizovali sme dve celodňové školenia pre svojich zamestnancov v spolupráci s Radou pre poradenstvo
v sociálnej práci.
Z dôvodu udržania kvalitných sociálnych služieb a finančnej podpory týchto služieb, sa organizácia snažila udržať
vlastnú podnikateľskú činnosť v oblasti prepravy osôb využívaním vlastných autobusov.
Spoločnými akciami zamestnancov a ich rodinných príslušníkov ako boli prvomájový guľáš a relaxačné kúpania
v Turčianskych Tepliciach, upevňovala vzájomné medziľudské vzťahy.
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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
213/1997 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
Oprávky
2.
Pohľadávky
3.
Finančný majetok – peniaze, ceniny
4.
Prechodné aktíva
AKTÍVA SPOLU:
PASÍVA
1.
Základné imanie
2.
Fondy
3.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
4.
Hospodársky výsledok za rok 2013 - strata
Záväzky z toho
5.
Krátkodobé rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
6.
Výnosy budúcich období
PASÍVA SPOLU:

105 796,34
62 512,18
16 860,77
7 041,18
1 676,53
68 862,64
497,91
4 453,90
82 035,57
- 36 471,31
18 346,57
5 224,53
538,10
12 583,94
68 862,64

Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie
Efektívnym využívaním finančných prostriedkov má spoločnosť vysporiadané všetky záväzky voči
dodávateľom, sociálnym a zdravotným inštitúciám a daňovému úradu.

„Starnutie je spôsobené stratou vrodeného ľudského tepla.“

Aristoteles.

SAMARITÁN, n. o. je organizácia pôsobiaca v našom meste, ktorá sa snaží
túto stratu v rámci možností nahradiť.
Takto by sme mohli veľmi stručne charakterizovať organizáciu, ktorá robí túto
náročnú, ale nesmierne krásnu prácu – poskytuje opatrovateľskú službu pre
starých a chorých občanov mesta Martin. Pomoc je zameraná nielen pre
starkých, ale aj pre ich blízkych. Starostlivosť o seniorov je časovo náročná,
treba chodiť do práce a starať sa aj o rodinu. A tu nastupujú opatrovateľky našej
organizácie aby poskytli pomoc, odbremenili rodinu, vniesli pohodu do rodín
našich klientov. Už štrnásty rok sa snažíme robiť pre občanov nášho mesta
kvalitné sociálne služby na vysokej profesionálnej úrovni. Bez finančnej podpory
mesta Martin, poslancov mestského zastupiteľstva a financií z rozpočtu mesta
by sme nemohli toľko rokov byť nápomocní tam, kde nás potrebujú. Za túto podporu ďakujú všetci
zamestnanci SAMARITÁN, n. o. spolu so všetkými klientmi a ich rodinnými príslušníkmi. Robiť prácu
opatrovateľky, to nie sú len úkony stanovené zákonom. Za touto činnosťou je obetavosť, otvorené srdce,
ktoré rozdáva a pomáha nájsť zmysel života všade tam, kde je pocit beznádeje, zbytočnosti a smútku.
Ponúkame lásku, ktorá nekladie žiadne podmienky – pomáhame bez obmedzenia s odhodlaním nenechať
nikoho samého so svojim trápením.

Chceme kráčať vpred a svoju činnosť rozvíjať aj v ďalších rokoch pre všetkých, ktorí to potrebujú.
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Prehľad o výnosoch a nákladoch v EUR:
Výnosy
Tržby z predaja služieb PČ

Náklady

93 049,78

Iné ostatné výnosy

0,00

Tržby z predaja dlh. nehm. a dlh. hm. majetku

26 226,67

Prijaté príspevky od iných organizácií – OS, dary

184,00

Prijaté príspevky od fyzických osôb – OS, dary

48 354,64

Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane

7 054,66

Dotácie – Mesto Martin, dotácie na OS

113 577,95

Úroky

688,94

Spotreba materiálu

37 170,42

Opravy a udržiavanie

7 725,67

Cestovné

802,50

Reprezentačný fond

349,78

Ostatné služby

18 592,88

Mzdové náklady

145 728,94

Zákonné sociálne poistenie

52 023,96

Zákonné sociálne náklady

12 227,23

Daň z motorových vozidiel

3 338,51

Ostatné dane a poplatky

3 805,75

Kurzové straty

17,69

Iné ostatné náklady - poistky

3 386,78

Odpisy

13 128,00

Zostat. cena predaného dlh. nehm. a dlh. hm. majetku

27 047,36

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám

0,00

DPPO

262,48

Spolu

289 136,64
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325 607,95

Ročná účtovná závierka za rok 2013 bola overená audítorom:
AM-AUDIT, spol. s r.o., Bajkalská 18, Bratislava 821 01, Licencia SKAU číslo 86.
Finančné prostriedky získané v roku 2013 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, prepravnej služby a ďalšieho vzdelávania zamestnancov.

Výročnú správu za rok 2013 predložil na preskúmanie Dozornej rade a na schválenie Správnej rade n. o.

Ivan Tomka – riaditeľ n. o.

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

Výročná správa bola preskúmaná a skontrolovaná dozornou radou, n. o.

Predseda Dozornej rady

Ing. Slavomír Kelemen

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

Člen Dozornej rady

Dana Černáková

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

Člen Dozornej rady

Martin Lechan

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

Výročná správa bola schválená Správnou radou, n. o.

Predseda Správnej rady

Ing. Štefan Boršoš

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

Člen Správnej rady

Ing. Roman Mračko

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

Člen Správnej rady

Ing. Janka Jesenská

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

V Martine dňa 17. 3. 2014
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