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Výročná správa
neziskovej organizácie SAMARITÁN, n.o. za rok 2010

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.

Hlavným poslaním organizácie je poskytovanie všeobecne prospešných služieb, a to: opatrovateľská 
služba v domácom prostredí občana, humanitná starostlivosť, doplnkové vzdelávanie detí a mládeže vrátane 
organizovania telesnej výchovy a športu pre deti a mládež, prepravná služba v rámci sociálnych služieb 
a starostlivosť v zariadení sociálnych služieb. 

V kalendárnom roku 2010 bola činnosť organizácie zameraná na poskytovanie sociálnych služieb. 
  

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 133 538
Oprávky 114 326

2. Pohľadávky 21 002
3. Finančný majetok – peniaze, ceniny 27 144
4. Prechodné aktíva 2 314

AKTÍVA  SPOLU: 69 672
PASÍVA

1. Základné imanie 498
2. Fondy 4 454
3. Nerozdelený zisk z minulých rokov 31 163
4. Hospodársky výsledok za rok 2010 zisk 11 452
5. Záväzky 20 354

Krátkodobé rezervy 2 884
Dlhodobé záväzky 686
Krátkodobé záväzky 16 784
Bankové úvery a pôžičky

6. Výnosy budúcich období 1 751
PASÍVA SPOLU: 69 672

Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie
V spolupráci s mestom Martin a obcami Dolného Turca poskytla organizácia opatrovateľskú službu 

v celkovom rozsahu 14 195 hodín 37 klientom a sociálno-prepravnou službou bolo v roku 2010
prepravených celkovo 369 občanov, z toho 155 vozičkárov. Z dôvodu udržania kvalitných sociálnych služieb 
organizácia rozvíjala vlastnú hospodársku činnosť v oblasti prepravy osôb. Efektívnym využívaním 
finančných prostriedkov má spoločnosť vysporiadané všetky záväzky voči dodávateľom, sociálnym 
a zdravotným inštitúciám a daňovému úradu.

Zmeny a zloženie orgánov neziskovej organizácie ku ktorým došlo v priebehu roka
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V priebehu roka došlo k zmenám v zložení orgánov neziskovej organizácie, a to v obsadení členov správnej 
rady a dozornej rady podľa zákona.

Prehľad o výnosoch a nákladoch v EUR:
           Výnosy         Náklady                                           

Tržby z predaja služieb 129 134
Úroky 6
Iné ostatné výnosy 2 927
Tržby z predaja dlh. nehm. a dlh. hm. majetku 504
Prijaté príspevky od iných organizácií – OS, dary 13 658
Prijaté príspevky od fyzických osôb – OS, dary 30 702
Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane 10 389
Dotácie – Mesto Martin, dotácie na majetok 58 838
Spotreba materiálu 36 324
Spotreba energie 305
Opravy a udržiavanie 7 496
Cestovné 3 914
Repre 1 400
Ostatné služby 18 886
Mzdové náklady 100 586
Zákonné sociálne poistenie 26 685
Zákonné sociálne náklady 5 571
Ostatné sociálne náklady 1 422
Cestná daň 2 468
Ostatné dane a poplatky 2 992
Úroky
Iné ostatné náklady 5 557
Odpisy 15 601
ZC predaného dlh. nehm. a dlh. hm. majetku 3 901
DPPO 2010 1 598
Spolu 246 158 234 706

Ročná účtovná závierka za rok 2010 bola overená audítorom: 
AM-AUDIT, spol. s r.o., Bajkalská 18,  Bratislava  821 01,  Licencia  SKAU číslo 86. 

Finančné prostriedky získané v roku 2010 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 a prepravnej služby a ďalšieho vzdelávania zamestnancov.

Výročnú správu za rok 2010 predložil na schválenie Dozornej rade a Správnej rade n.o.:

Ivan Tomka – riaditeľ n.o.:   ............................................

Výročná správa bola 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.

Predseda Správnej rady  Ing. Štefan Boršoš ....................................................

Člen Správnej rady Ing. Roman Mračko ....................................................

Člen Správnej rady  Ing. Janka Jesenská ....................................................

V Martine dňa, 28.02.2011


