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Výročná správa
neziskovej organizácie SAMARITÁN, n.o. za rok 2009

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 2009 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 126 899
Oprávky -104 786

2. Pohľadávky 21 357
3. Finančný majetok – peniaze, ceniny 20 002
4. Prechodné aktíva 3 653

AKTÍVA  SPOLU: 67 125
PASÍVA

1. Základné imanie 498
2. Fondy 4 454
3. Nerozdelený zisk z minulých rokov 33 899
4. Hospodársky výsledok za rok 2009 – strata -2 735
5. Záväzky

Krátkodobé rezervy 3 275
Dlhodobé záväzky 1 287
Krátkodobé záväzky 16 240
Bankové úvery a pôžičky 0

6. Výnosy budúcich období 10 207
PASÍVA SPOLU: 67 125

Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie
V priebehu roka 2009 organizácia prijala dotáciu od ÚPSVaR v Martine vo výške 10 925,49 € na 

preškolenie zamestnancov poskytujúcich opatrovateľskú službu predpísaného zákonom v rozsahu 220 hodín. 
V spolupráci s mestom Martin a obcami Dolného Turca poskytla organizácia opatrovateľskú službu 
v celkovom rozsahu 17 789 hodín v priemere 29 klientom mesačne a sociálno-prepravnou službou bolo 
v roku 2009 prepravených celkovo 424 občanov, z toho 244 vozičkárov. Z dôvodu udržania kvalitných 
sociálnych služieb organizácia rozvíjala vlastnú hospodársku činnosť v oblasti zmluvnej prepravy osôb pre 
Donghee Slovakia, s. r. o. Efektívnym využívaním finančných prostriedkov má spoločnosť vysporiadané 
všetky záväzky voči dodávateľom, sociálnym a zdravotným inštitúciám a daňovému úradu.
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Zmeny a zloženie orgánov neziskovej organizácie ku ktorým došlo v priebehu roka

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

Prehľad o výnosoch a nákladoch v EUR:
           Výnosy         Náklady                                           

Tržby z predaja služieb 96 095
Úroky 6
Iné ostatné výnosy 1 540

Tržby z predaja dlh. nehm. a dlh. hm. majetku 1376
Prijaté príspevky od iných organizácií – OS, dary 17 332
Prijaté príspevky od fyzických osôb – OS, dary 50 612
Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane 19 688
Dotácie – Mesto Martin, dotácie na majetok 71 072
Spotreba materiálu 30 688
Spotreba energie 1 114
Opravy a udržiavanie 4 116
Cestovné 4 129
Repre 709
Ostatné služby 26 223
Mzdové náklady 114 719
Zákonné sociálne poistenie 34 489
Zákonné sociálne náklady 7 407
Cestná daň 2 686
Ostatné dane a poplatky 681
Úroky 2 340
Iné ostatné náklady 6 382
Odpisy 22 811

ZC predaného dlh. nehm. a dlh. hm. majetku 1 618
Poskytnuté príspevky iným účt. jednotkám – členské FŽ 53
DPPO 2009 291
Spolu 257 721 260 456

Ročná účtovná závierka za rok 2009 bola overená audítorom: 
AM-AUDIT, spol. s r.o., Bajkalská 18,  Bratislava  821 01,  Licencia  SKAU číslo 86. 

Finančné prostriedky získané v roku 2009 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 2009 predložil na schválenie Správnej rade a revízorovi n.o.:

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

Výročná správa bola skontrolovaná revízorom n.o. 

Revízor Ing. Štefan Boršoš         ...................................................

Výročná správa bola schválená Správnou radou.

Predseda Správnej rady  Ing. Ján Magyarics ....................................................

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

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

V Martine dňa, 05.03.2010


