
Fautor, s. r. o., Pravenec 469, 972 16

Výročná správa podľa § 15 zákona č. 112/2018 Z. z.
za rok 2019

vypracovaná dňa 19. 4. 2020
schválená 20. 4.  2020



Vypracoval Mgr. Lukáš Lamprecht – konateľ
1. Zhodnotenie dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu a prehľad činností

Merateľný  pozitívny  sociálny  vplyv sa  dosiahol  na  úrovni  100 percent  vo  forme
zamestnávania  osôb  so  zdravotným  postihnutím  v  počte  jedného  zamestnanca  z
celkového počtu zamestnancov jeden.

Pozitívny  sociálny  vplyv  bol  dosahovaný  skutočnosťou,  že  náš  sociálny  podnik
poskytoval  bezplatné  poradenstvo  v  oblasti  zamestnávania  osôb  so  zdravotným
postihnutím,  bez  nároku  na  odmenu.  Následne  týmto  osobám  bolo  poskytovaná
možnosť bezplatnej pomoci pri vypracovaní základných dokumentov. Celkovo boli
vypracované základné dokumenty dvom klientom bez nároku na odmenu. Z týchto
klientov  sa  jeden  prihlásil  na  základe  odporúčania  a  druhý  na  základe  aktívnej
vyhľadávacej  činnosti.  Ostatné  aktivity  sa  nezohľadňujú  nakoľko  išlo  o  viacero
nekomplexných  činností,  kedy  si  klienti  potrebovali  len  ozrejmiť  určité  pojmy  a
nepredpokladá sa s nimi ďalšia spolupráca do budúcna a taktiež nepredstavovali ani
tržby  z  predaja  služieb.  Náš  sociálny  podnik  vykonáva viacero  činností,  ktoré  je
možno  považovať  za  hlavnejšie  činnosti.  Zaznamenali  sme  pokles  v  oblasti
poradenstva  ochrany  osobných  údajov.  Kedy  trh  bol  zasýtený  ponukami  v  danej
oblasti a podľa nášho názoru sa odzrkadlila skutočnosť, že jednorázová činnosť vo
forme vypracovania smernice v oblasti  ochrany osobných údajov bola v mnohých
ponúkaných  prípadoch  už  poskytnutá  konkurenciou.  Našim  cieľom  však  nie  je
dosahovanie  zisku  ale  skôr  podpora  iných  podnikateľov  bezplatnou  formou  a
následného  budovania  klientely  aj  za  cenu  minimálneho  zisku.  Ďalší  klienti  sa
objavili   vo  forme  čistých  konzultácií,  či  už  vo  forme  poradenstva  v  oblasti
chránených  pracovísk,  chránených  dielní  ale  aj  sociálnych  podnikov  taktiež  v
bezplatnej  podobe.  V oblasti  podnikania  invalidných  dôchodcov  vo  forme týchto
foriem som zaznamenal pomerne malú osvetu. Myslím si, že ak podnikajú invalidní
dôchodci,  mali  by  svoj  zdravotný  stav  využiť  aj  v  zmysle  úľav  na  rôznych
prevádzkových  nákladoch  vo  forme  dotácií.  Náš  sociálny  podnik  teda  pôsobí  v
podobe poradenstva iným podnikateľom v danej oblasti.

Naša  podnikateľská  činnosť  je  ovplyvnená  skutočnosťou,  že  máme  len  jedného
zamestnanca a ten bol od polovice októbra PN až do februára 2020 a nebolo možné
dobre vykonávať podnikateľskú činnosť.

V súčastnosti sa nám podarilo v tomto roku dohodnúť troch klientov na účtovnícke
činnosti, ktorí budú pravdepodobne uznaní za sociálne podniky. Čaká sa najmä na
vhodné  priestory,  ako  aj  skutočnosť  zabezpečenia  administratívnych  formalít.

Vo svojom podnikaní  sme stretli  aj  so  skutočnosťou,  že  samotní  úradníci  úradov
práce, sociálnych vecí a rodiny skôr odhovárali našich potencionálnych klientov od



chránených  pracovísk,  zdôvodnením  veľkej  formálnej  nákladnosti,  ktorá  sa  ani
neoplatí v konečnom dôsledku, ako aj skutočnosťou, že ďalšia potencionálna klienta
bola upozornená na nemožnosť, získania štatútu sociálneho podnika na predmetné
činnosti.

2. Účtovná závierka a zhodnotenie v nej obsiahnutých údajov

V účtovnej  závierke  v  zmysle  účtovania  sú  obsiahnuté  schválené  údaje,  ktoré  sú
prílohou tejto výročnej správy a jej bližšie informácie sa nachádzajú v poznámkach
registra  účtovných  závierok,  ktorá  je  každému verejne  prístupná  na  portáli  tohto
registra.

Za najvýznamnejšie skutočnosti v nej obsiahnuté považujem skutočnosť, že za rok
2019 bola dosiahnutá strata. Táto strata v zmysle nákladov je dosiahnutá najmä z
dôvodu zamestnávania osoby so zdravotným postihnutím. Pričom náklady na celkovú
cenu práce, či už sú to mzdové náklady na účtoch 521 a zákonné zdravotné a sociálne
poistenie na účte 524 predstavujú najvyššie náklady v členení nákladov. 

Najvyššia časť výnosov tvoria dotácie integračného podniku podľa § 53g zákona č.
5/2004 Z.  z..  Na  nasledujúcom významnom mieste  sú  tržby  na  účte  602  kde  sú
sústredené tržby za poskytnuté služby. Tieto služby boli v najvýznamnejšej  miere
konkrétne za vypracovanie smerníc v oblasti ochrany osobných údajov.

Pri  porovnaní  vlastného  imania  a  kumulovanej  straty  došlo  pri  výpočte
skutočnosť, ze náš sociálny podnik nie je podnikom v ťažkostiach.

Hlavným cieľom by nemalo  byť  dosahovanie  už  spomínaného  zisku ale  sociálne
dôsledky v skutočnosti zamestnávania osôb, ktoré sú istým spôsobom integrované,
v našom prípade osobou so zdravotným postihnutím, ktorou je osoba aj konateľom
a jediným spoločníkom našej obchodnej spoločnosti.

3. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

Pri zhodnotení peňažných tokov sa vychádza zo súm z účtovnej závierky – ide o
sumy zaokrúhlené v zmysle tejto účtovnej závierky.

Celkovo  sme  zaznamenali  pokles  peňažných  prostriedkov  v  banke  zo  stavu  z
predchádzajúceho obdobia 31. 12. 2018 bola suma 5849 € a v súčasnom bežnom
období k 31. 12.  2019 na sumu 3244 €.  Peniazmi v pokladnici sme za tento rok
nedisponovali.  Najvýznamnejšie  peňažné toky sa  týkali  výplaty miezd a  odvodov
platených do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne. Pokles stavu predstavuje –
1926 €. 



Príjmy predstavovali vzostup oproti minulému roku 2018. Celkovo sme obdržali za
rok  2019  -  4254  €.  V  roku  2018  predstavovali  príjmy  1555  €.  Za  rok  2019
predstavovala pridaná hodnota 1228 €. Najväčšia časť príjmov boli práve príjmy z
príspevku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z. z.. Tržby v bežnom období boli 1628 €,
pohľadávky  v  tomto  roku  považujeme  za  menej  významné  ako  ukazovateľ,  ich
presná výška ako aj výška iných ukazovateľov sa nachádza v prílohe tejto správy.

4. Zloženie orgánov sociálneho podniku a ich zmeny v priebehu obdobia

Náš  sociálny  podnik  uplatňuje  tzv.  demokratickú  správu.  Väčšina  zamestnancov
nášho sociálneho podniku predstavuje majiteľov podielu na obchodnej spoločnosti. 

V sledovanom období rok 2019 a ani od vzniku obchodnej spoločnosti  nedošlo k
zmene  štatutárneho  zástupcu  a  ani  k  zmene  zamestnancov.  V  našom  sociálnom
podniku sa uplatňuje demokratická správa.

5. Orgány obchodnej spoločnosti

Konateľom obchodnej spoločnosti bol po celý rok Mgr. Lukáš Lamprecht. Dozorná
rada  sa  nezriadila.  Valné  zhromaždenie  je  nahradené  jediným  rozhodnutím
spoločníka. Za významné rozhodnutie považujeme doplnenie rezervného fondu do
výšky 500 €, vkladom spoločníka vo forme kapitálového vkladu vo výške 467 €.

Príloha Účtovná závierka

Mgr. Lukáš Lamprecht
konateľom
Fautor, s. r. o.



Účtovná závierka za rok 2019

Položka Suma zaokrúhlená na celé € smerom nadol
Spolu majetok 3869
Z toho obežný majetok 3869
Krátkodobé pohľadávky 625
Z toho pohľadávky z obchodného styku 158
Z toho ostatné pohľadávky 467
Finančný majetok 3244
Spolu vlastné imanie a záväzky 3870
Z toho vlastné imanie 3858
Z toho základné imanie 5000
Z toho kapitálové fondy – zákonný rezervný fond 500
Z toho fondy zo zisku 33
Výsledok hospodárenia po zdanení - 1675
Záväzky 12
Z toho krátkodobé záväzky 12
Ostatné krátkodobé záväzky 36
Výnosy z hospodárskej činnosti 4254
Z toho tržby z predaja služieb 1628
Z toho ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 2626
Náklady na hospodársku činnost 5929
Spotreba materiálu, energie a iných 
neskladovateľných dodávok

109

Služby 291
Osobné náklady 5496
Dane a poplatky 33
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1675
Z toho pridaná hodnota 1228
Celkovo výsledok hospodárenia pred zdanením -1675

Položky nezahrnuté v tabuľke majú nulovú hodnotu.


