Výročná správa za rok 2020 registrovaného sociálneho podniku

Zákamenské služby s. r. o.
Námestie J. Vojtaššáka 1002/12, 029 56 Zákamenné

1.

Informácie o spoločnosti

Názov spoločnosti:
Zápis v OR:
Odd. Sro, vl.č. 75545/L
Dátum založenia:
Dátum vzniku:
Druh RSP:
Dátum priznania štatútu:
Adresa.
029 56 Zákamenné
IČO:
DIČ:
Kontakt:
Forma hospodárenia:

Zákamenské služby s. r. o.
registrovaný sociálny podnik
Okresný súd Žilina,
25.8.2020
11.9.2020
integračný sociálny podnik
10.12.2020
Námestie J. Vojtaššáka 1002/12
53 271 653
2121324909
+0421918142215
spoločnosť s ručením obmedzeným

Vedenie spoločnosti:
Spoločník:
IČO:
DIČ:
Adresa:
V zastúpení:
Štatutárny orgán:

2.

Obec Zákamenné so 100% podielom na ZI
00 315 001
2020573984
Námestie J. Vojtaššáka 1002/12
029 56 Zákamenné
Mgr. Peter Klimčík, starosta obce
Mgr. Peter Klimčík , konateľ

Štatút registrovaného sociálneho podniku

RSP integračný Zákamenské služby s. r. o., ktorému bol priznaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí
a rodiny SR ako novému podniku štatút registrovaného sociálneho podniku aj bez splnenia podmienok
podľa par. 6 ods. písm. a) prvého bodu, písm. b) a h) Zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike
a sociálnych podnikoch. Povinnosť preukázať ministerstvu práce splnenie podmienok je do 12 mesiacov
odo dňa priznania štatútu.
Registrovaný sociálny podnik bude spravovaný poradným výborom, ktorý bude zriadený a kreovaný
spôsobom podľa internej smernice, ktorá zároveň bude upravovať práva a povinnosti registrovaného
sociálneho podniku pri zapájaní zainteresovaných osôb do spravovania svojej hospodárskej činnosti.
3.

Hlavný cieľ RSP:

Hlavným cieľom integračného sociálneho podniku je v súlade s ustanovením par. 5 ods. 1 písm. b)
zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch dosahovanie merateľného
pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky prospešnej služby v oblasti:
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.
Pozitívny sociálny vplyv integračného podniku sa prejaví podporou zamestnanosti prostredníctvom
zamestnávania znevýhodnených a zraniteľných osôb. Tieto si osvoja pracovné návyky a získajú nové
zručnosti pre výkon povolania, čo zvýši šance na ich opätovné spoločenské začlenenie, či schopnosti
fungovať v prostredí pracovného kolektívu. Tým dôjde k odstráneniu vylúčenia týchto osôb a k ich
začleneniu do reálneho života.
Hodnotenie pozitívneho sociálneho vplyvu nie je možné z dôvodu, že v roku 2020 RSP neevidoval
v pracovnom pomere žiadnych zamestnancov.

4.

Činnosť spoločnosti – dosahovanie pozitívneho vplyvu:

Predmetom činnosti spoločnosti je poskytovanie služieb v oblasti stavebníctva, prípravné práce k realizácii
stavieb, dokončovacie stavebné práce pri realizácií exterierov a interierov, maliarskym a natieračským
prácam, koseniu a úprave trávnikov, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí.
Motiváciou pre vytvorenie sociálneho podniku je zapojenie znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb
do pracovného procesu. Napomôcť rozvoju obce. Maximálne zapojenie do investičných akcií obce
Zákamenné, fungovania zberného dvora, opravy chodníkov a miestnych komunikácií, kosenie verejných
priestranstiev a využitie služieb pre potreby obyvateľov Zákamenného (kosenie, drobné stavebné práce).

5.

Účtovná závierka 2020 - zhodnotenie:

Na základe par. 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, integračný sociálny podnik
Zákamenské služby s. r. o. účtuje v sústave podvojného účtovníctva.
Na základe účtovnej závierky integračný sociálny podnik Zákamenské služby s. r. o. zostavil Súvahu,
Výkaz ziskov a strát a Poznámky. Tieto výkazy tvoria závierku v podvojnom účtovníctve a sú súčasťou
daňového priznania dane z príjmu právnických osôb.

Prehľad hospodárenia spoločnosti
Stav bankového účtu a pokladne k 31.12.2020
Bankový účet VÚB a. s.
SK31 0200 0000 0043 8032 6456
Pokladňa – hotovosť
Celkový stav finančných prostriedkov
Výnosy a náklady:
Celkové náklady v roku 2020 boli vo výške
z toho:
Materiál
Právne služby
Programové vybavenie
Poštovné
Bankové poplatky
Celkové výnosy za rok 2020 boli vo výške
Hospodársky výsledok – strata
Súvaha k 31.12.2020
Aktíva vo výške:
z toho:
Bankový účet
Pokladnica
Ostatné pohľadávky – náklady budúcich období
Pasíva vo výške:
Z toho:
Základné imanie
Výsledok hospodárenia
Pohľadávky a záväzky k 31.12.2020:
RSP neeviduje neuhradené pohľadávky a záväzky.

3 686,16Eur
162,90Eur
3 849,06 Eur

756,56 Eur
32,00 Eur
583,00 Eur
131,46 Eur
5,10 Eur
5,00 Eur
0,00 Eur
756,56 Eur

4 243,44 Eur
3 686,16 Eur
162,90 Eur
394,38 Eur
4 243,44 Eur
5 000,00 Eur
- 756,56 Eur
0,00 Eur

6.

Rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2020
Spoločnosť Zákamenské služby s. r. o., registrovaný sociálny podnik za rok 2020 vykázala účtovnú
stratu vo výške 756,56 Eur, ktorá bude preúčtovaná na účet nerozdelenej straty s tým, že bude
uhradená z predpokladaných budúcich ziskov. Strata vznikla z dôvodu nákladov na založenie
spoločnosti ako aj zakúpenie účtovných programov.

Prílohy:
Účtovná závierka
Daňové priznania PO
Poznámky k ÚZ

Zákamenné, dňa 9.2.2021
Vypracoval: Mgr. Peter Klimčík
konateľ

Schválil:

Mgr. Peter Klimčík
konateľ

