Výročná správa

neziskovej organizácie SAMARITÁN, n. o. za rok 2015.

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 najmä: opatrovateľskej služby
v domácom prostredí občana a prepravnej služby.

V túžbe slúžiť slabým, chorým a ich blízkym sme už šestnásty rok kráčali po ceste, na ktorú sme vykročili
v roku 2000, kedy sme začali poskytovať opatrovateľskú službu. Opakovane sme sa utvrdili v dlhoročnej

skúsenosti, že bez Božej milosti nie je možné ísť po tejto ceste a neunaviť sa. Je Božím zázrakom, že rok za

rokom, mesiac za mesiacom, sme dokázali zabezpečiť našu činnosť a poskytovať tak opatrovateľskú ako aj

sociálno-prepravnú službu. Naša vďaka patrí predovšetkým Najvyššiemu a všetkým tým, ktorí nám
pomáhali a pomáhajú realizovať náš cieľ. Niekedy sa finančná situácia javí byť beznádejnou,

bezvýchodiskovou, peniaze prídu a vzápätí ich niet – vedieme akoby neustály boj o prežitie. A predsa, aj
keď finančné prostriedky chýbajú, sme bohatí na skutky lásky a prinášame pomoc tam, kde je potrebná.
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Sociálno-prepravnou službou bolo prepravených celkovo 93 klientov a prejazdených 1940 kilometrov.
Svojimi zamestnancami, ktorých bolo 20 (priemerný prepočítaný počet), sme poskytli opatrovateľskú službu
v celkovom rozsahu 21 741,5 hodín, z čoho bolo poskytnutých 3 244,5 hodín počas sviatkov, sobôt, nedieľ

a večerných služieb. V prepravnej aj opatrovateľskej službe bol v roku 2015 nárast poskytnutých služieb.

Zrealizovali sme jedno celodenné odborné školenie s PhDr. Milinou Bubeníkovou PhD., pre svojich
zamestnancov, zamerané na riešenie problémov v opatrovateľskej službe a psychohygieny. Podľa potreby
sme požičiavali zdravotnícke pomôcky, pre zlepšenie kvality života našich klientov (tlakomery, biolampy,
antidekubitný matrac, vaničku na umývanie vlasov, sedačky do vane, chodítka a invalidné vozíky.

Spoločnými akciami zamestnancov a ich rodinných príslušníkov sme sa snažili upevňovať vzájomné
medziľudské vzťahy a žiť v praxi lásku.

Na rozdiel od obchodných spoločností vznikajúcich za účelom dosahovania zisku v prospech ich

zakladateľov a vlastníkov, všetok náš „zisk“ investujeme do poskytovania služieb. Keďže výška dotácie na
hodinu poskytovanej služby je zo strany mesta Martin od roku 2009 (!) nezmenená a nepostačuje pokryť
ekonomicky oprávnené náklady, snažíme sa chýbajúce financie dopĺňať z vlastných zdrojov.
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Prehľad o výnosoch a nákladoch v EUR:

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 2015 – zisk
Záväzky z toho
5.
Krátkodobé rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Pôžičky
6.
Výnosy budúcich období
PASÍVA SPOLU:

89 451,31
-66 551,15
16 660,14
17 094,46
1 295,10
57 949,86
497,91
4 453,90
25 965,19
4 335,43
22 697,43
6 188,29
225,43
14 783,71
1 500,00
57 949,86
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Najmä školám a športovým klubom poskytujeme autobusovú dopravu, ktorá je pre nás nanajvýš dôležitým

finančným zdrojom a týmto ďakujeme všetkým, ktorí našu službu aktívne využívali, či už pravidelne alebo

nárazovo. Jeden môj dobrý známy, ktorý sa tiež zaoberá autobusovou dopravou sa vyjadril že: „mať dopravu
je cesta do pekla“. Myslel tým jej neudržateľnosť. Prepravcovia sa podliezajú cenami, jazdia za náklady

a potom nieto peňazí na opravy, udržať autobus v spoľahlivom technickom stave, zaplatenie vodičov a už
vôbec nie na obnovenie zastaraného vozového parku. Fixné náklady rastú a všade víťazí najnižšia cenová

ponuka a to aj na úkor bezpečnosti. Žiaľ je to tak. Štát nás zákonom jednoducho postavil do situácie, že ak
chceme pomáhať, máme si na to zarobiť. To však vôbec nie je ľahké a ani normálne takto dlhodobo
fungovať. Starých a chorých ľudí pribúda a podpora sociálnych služieb je prežalostne slabá.

A predsa, naša dlhodobá snaha nevzdávať sa a námaha, ktorú s Božou pomocou za týmto účelom

vynakladáme, priniesla svoje ovocie a my sme zase raz „otočili zápas“ – po dvoch rokoch v strate sme rok
2015 ukončili v miernom pluse.

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.
Výnosy
Náklady
Tržby z predaja služieb

110 867,60

Iné ostatné výnosy

828,96

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

8 512,00

Prijaté príspevky od fyzických osôb

3 633,00

Prijaté príspevky od iných organizácií

559,00

Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane

4 364,50

Dotácie – Mesto Martin

102 825,60

Úroky

0,52

Spotreba materiálu

Opravy a udržiavanie

22 665,04
7 864,01

Cestovné

4 328,30

Reprezentačný fond

253,25

Ostatné služby

17 611,50

Mzdové náklady

113 651,93

Zákonné sociálne poistenie

35 799,13

Zákonné sociálne náklady

9 858,24
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Daň z motorových vozidiel

3 209,90

Ostatné dane a poplatky

459,42

Ostatné náklady

21,27

Iné ostatné náklady

2 678,74

Odpisy

8 855,00

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

0

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám

0,00

DPPO

Spolu

231 591,18

0,02

227 255,75

Sme vďační za akúkoľvek podporu jednotlivcov aj organizácií. Len vďaka nej a Božej zvrchovanej moci
patríme medzi dlhoročných poskytovateľov sociálnej pomoci, pričom v sociálnej oblasti vydávame

svedectvo ekumenického života. Pomáhame všetci všetkým, bez ohľadu na vierovyznanie, a teší nás to.
Ročná účtovná závierka za rok 2015 bola overená audítorom:
AM-AUDIT, spol. s r.o., Bajkalská 18, Bratislava 821 01, Licencia SKAU číslo 86.

Finančné prostriedky získané v roku 2015 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 2015 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

Martin Lechan

Člen Dozornej rady

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

Dana Černáková

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

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

Výročná správa bola schválená Správnou radou, n.o.

Predseda Správnej rady
Člen Správnej rady
Člen Správnej rady
V Martine dňa 22.3.2016

Ing. Štefan Boršoš

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

Ing. Roman Mračko

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

Ing. Janka Jesenská

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

5

