
VÝROČNÁ SPRÁVA
spoločnosti

B a B, spol. s r.o.
k 31. 12. 2020

Výročná správa vyhotovená podľa § 15 zákona č. 112/2018 Z.z – o sociálnej ekonomike a sociálnych
podnikoch



Legisla�vny rámec pre výročnú správu

Spoločnosť má povinnosť auditu podľa § 15 ods. zákona č. 112/2018 Z.z. o  sociálnej ekonomike
a sociálnych podnikoch.  

Táto  výročná  správa  bude  elektronicky  uložená  na  webovom  sídle  ministerstva  práce  a
webovom sídle spoločnos, B a B, spol. s r.o. 

Obsah výročnej správy:

1) Iden,fikačné údaje
2) Povinné informácie 

a) zhodnotenie dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý má registrovaný sociálny 

podnik uvedený vo svojom základnom dokumente, a prehľad činností vykonávaných v 

kalendárnom roku,

b) účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,

c) správ audítora, ak má registrovaný sociálny podnik povinnosť štatutárneho auditu,

d) prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,

e) prehľad príjmov v členení podľa zdrojov,

f) stav a pohyb majetku a záväzkov,

g) zloženie orgánov registrovaného sociálneho podniku a ich zmeny, ku ktorým došlo v priebehu 

kalendárneho roka,

h) údaje určené valným zhromaždením, správnou radou alebo iným obdobným orgánom 

registrovaného sociálneho podniku.

3) Ďalšie informácie

1) Iden fikačné údaje – základné informácie

Obchodné meno B a B, spol. s r.o.
IČO 31 607 004
DIČ/IČ DPH 2020468406/SK2020468406
Adresa sídla Okružná 99, 972 26 Nitrianske Rudno
Obchodný register Obchodný  register  0kresného  súdu  Trenčín,  Oddiel:

Sro., Vložka číslo: 
Dátum vzniku 18.05.1994

Konateia spoločnos, Anton Blaho
Ing. Róbert Blaho
Branislav Blaho

Spoločníci Anton Blaho
Ing. Róbert Blaho
Branislav Blaho

Webové sídlo spoločnos, www.babstavebniny.sk
Druh RSP , dátum priznania štatútu Intergračný SP,   09.07.2020
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Štatutárnym orgánom spoločnos, B a B, spol. s r.o. sú konatelia spoločnos,. Činnosť spoločnos,
upravuje  spoločenská zmluva. 
Spôsob zapájania  zainteresovaných  osôb do správy RSP  je  v  zmysle  základného dokumentu
poradný výbor. Dátum zriadenia 10.7.2020 – dočasný.
RSP má vypracovaný interný dokument pre poradný výbor. Zo všetkých zasadnuK poradného
výboru sú vypracované zápisnice.  Dátum zasadnuK v období za ktoré je zostavená ÚZ:

10.7.2020 – dočasné menovanie poradného výboru
6.10.2020 – príprava volieb do poradného výboru 
15.10.2020 – zvolenie členov poradného výboru

Počet členov poradného výboru k 31.12.2020: 

1. Anton Blaho, nar. 19.01.1949              člen – zástupca obce, od 15.10.2020 - trvá            
2. Ing. Peter Petrovič, nar. 11.07.1984   člen – zástupca zamestnancov , od 15.10.2020 - trvá   
3. Jozef Jančo, nar. 13.09.1977, člen - zástupca znevýhodnených zamestnancov od 15.10.2020 - trvá

RSP vyhlasuje,  že počas  obdobia,  za  ktoré  je  účtovná závierka  zostavená nenastali  zmeny v
zložení jeho orgánov.  

RSP  vyhlasuje,  že  počas  obdobia,  za  ktoré  je  účtovná  závierka  zostavená,  nemal  vyhlásený

konkurz na majetok, nebolo voči nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku

alebo  nebol zrušený  konkurz  pre  nedostatok  majetku.  RSP zároveň  vyhlasuje,  že  ku  dňu

zostavenia účtovnej závierky nie je v reštrukturalizácii a  nie je v likvidácii.

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, sa zlúčil s inou spoločnosťou, ktorá nebola

registrovaným sociálnym podnikom. RSP zároveň vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená

účtovná závierka, sa nerozdelil. 

Iden fikačné údaje – doplňujúce informácie

Výsledok hospodárenia 2020 1614,13
Splatené základné imanie (účet 411) 6900.-€
Zákonný rezervný fond (účet 417a 421) 690.-€
Priemerný počet zamestnancov 20
Počet zamestnancov k 31.12.2020 22

Hlavná činnosť 47.19.0 Ostatný maloobchod v nešpecializovaných
predajniach

RSP  účtuje  v  zmysle  §14  odsek  1  zákona  o  SE  v  sústave  podvojného  účtovníctva,  pričom
účtovným obdobím spoločnos, je kalendárny rok. RSP vo svojom účtovníctve osobitne sleduje
činnosť vykonávanú ako RSP, a to prostredníctvom analy,ckých účtov a členia podľa stredísk. 
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RSP je povinný mať v zmysle §14 odsek 3 zákona o SE účtovnú závierku overenú štatutárnym
audítorom. 

2) Povinné informácie

a)  zhodnotenie dosahovania pozi�vneho sociálneho vplyvua)  zhodnotenie dosahovania pozi�vneho sociálneho vplyvu, ktorý má registrovaný sociálny podnik, ktorý má registrovaný sociálny podnik

uvedený vo svojom základnom dokumente, a prehľad činností vykonávaných v kalendárnom rokuuvedený vo svojom základnom dokumente, a prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku  

Predmetom činnos, sociálneho podniku je v súlade s ustanovení § 5 odst.1 písm. b zákona   č. 

112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a o sociálnych podnikoch a  zmene a doplnení niektorých 

zákonov na dosahovanie merateľného poziKvneho sociálneho vplyvu v oblas, poskytovania 

služieb.  PoziKvny sociálny vplyv integračného podniku sa prejavuje podporou zamestnanos,  

prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených a zraniteľných osôb. 

Zhodnotenie dosahovania pozi�vneho vplyvu a prehľad činnos�  

V uvedenom období bola naša činnosť zameraná na dosahovanie poziKvneho sociálneho vplyvu,

a je uvedená v našich základných dokumentoch. Je to predovšetkým zamestnávanie občanov so 

zdravotným pos,hnuKm a poskytovanie služieb prospešných pre občanov okolitých obcí. 

Cieľom sociálneho podnikania je poskytnúť znevýhodneným a zraniteľným pracovníkom vhodné

podmienky pre získanie pracovných návykov, zručnosK  pre výkon povolania, sebadôvery či 

schopnosť fungovať v pracovnom kolekKve. V nemalej miere dochádza k odstráneniu vylúčenia 

týchto osôb z okraja spoločnos, do reálneho života a dôležitá je aj ich zlepšená ekonomická situácia. 

V hodnotenom období sme zamestnávali zamestnancov so zníženou pracovnou  schopnosťou, z 

ktorých štyria pracujú vo obchodných činnos,ach stavebnej firmy, jeden ako administraKvny 

pracovník a štyri pracovníčky pracujú v dielni na výrobu prac. odevov  a opravu a výrobu 

regionálnych krojov.

Pre robotníkov vo výrobe sme vytvorili podmienky pre prácu zodpovedajúcu ich zdravotnému 

stavu a bezpečnos, pri práci - vykonávanie ľahších prác pri práci s materiálom v skladoch, pri 

upratovaní dvora a pri príprave tovarov zákazníkom. Tiež poskytujú drobné služby pre 

zákazníkov z regiónu pri drobných úpravách rodinných domov, bytov, dvorov ap. AdministraKvne

služby menej počítačovo gramotným občanom poskytuje administraKvny pracovník-píše 

občanom aj kolegom rôzne žiados,, vypĺňa formuláre a ,ež pomáhal mnohým občanom pri 

sčítaní obyvateľov.

V prípade potreby sú im k dispozícii ostatní zamestnanci, ktorí im pomáhajú pri náročnejších   

prácach, pri zdvíhaní ťažších bremien ap.

Štyri pracovníčky v šijacej dielni majú pridelenú asistentku, ktorá im je nápomocná pri 

vykonávaní náročnejších prác, napr. pri donáške materiálov, pri jednoduchej údržbe strojov, pri 
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žehlení veľkých kusov odevov, skladaní hotových výrobkov  a ukladaní do regálov. Vyrábajú 

pracovné odevy, opravujú a vyrábajú belanské kroje, rôzne suveníry a ,ež poskytujú služby 

miestnym občanom opravami a údržbou odevov a tex,lných doplnkov. Belanské kroje a suveníry

vyrábané našimi pracovníčkami sú vhodné ako reprezentačné dary a suveníry, ktoré  sme 

ponúkli aj niektorým ministerstvám a štátnym inš,túciám, žiaľ, za,aľ nikto z oslovených o ,eto 

originálne slovenské výrobky neprejavil záujem a tým ani naše najvyššie inš,túcie nepodporili 

náš sociálny podnik.

ľ ľPreh ad o vývoji zamestnávania znevýhodnených a zranite ných osôb 

07 – 12/2020

stav ku koncu mesiaca

%  zamestnaných  znevýhodnených
osôb a/alebo zraniteľných osôb
z celkového  počtu
zamestnancov v TPP

%  záväzku,  ktorým  RSP
integračný  meria
dosiahnutie hlavného cieľa
merateľný  PSV  splnený  /
nesplnený

Júl 2020                                        6 31,59 splnený
August 2020                         10 43,48 splnený
September 2020                  11 45,83 splnený
Október 2020                            10 45,45 splnený
November 2020                        10 45,45 splnený
Decemeber 2020                      10 45,45 splnený

     

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka  splnil hlavný cieľ, ktorým je dosahovanie
merateľného poziKvneho sociálneho vplyvu (PSV).

b) b) účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,
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          - údaje vykázané na strane aktív súvahy, - údaje vykázané na strane aktív súvahy, 

Spoločnosť vykazuje v účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2020 majetok celkom v čiastke 

1095921.-€  a bol obstaraný z vlastných zdrojov a úverových zdrojov banky. RSP nezískal majetok

z dotácie, nenávratnej čas* podmienečne vráteného príspevku ani z inej podpory alebo 

verejných zdrojov.   

          - údaje vykázané na strane pasív súvahy, - údaje vykázané na strane pasív súvahy, 

Záväzky spolu sú v sume 728462.- €, vlastné imanie celkom je vo výške 1095921.- €. RSP sa v 

zmysle §5 odsek 1, písmeno d, bod 1. zákona o SE a v zmysle základného dokumentu zaviazal, že

ak zo svojej činnos* dosiahne zisk, použije 100% zisku po zdanení na dosiahnu*e hlavného cieľa,

ktorým je dosahovanie merateľného PSV. 

RSP počas obdobia, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nemenil  %-nu výšku zisku, ktorú sa 

zaviazal používať na dosiahnu*e hlavného cieľa. 

      - výnosy- výnosy

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka  nevyužil servisné poukážky

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená ÚZ využil zníženú sadzbu DPH (10%)

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená ÚZ nevyužil výhody pri verejnom obstarávaní

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka neprijal verejné prostriedky 

(ak nešlo  o plnenie podmienky podľa §17 ods. 3 zákona o SE) podľa osobitných predpisov na *e

isté oprávnené náklady alebo na ten istý účel, na aké sa mu poskytovala podpora vo forme 

dotácie, nenávratného finančného príspevku alebo podmienečne vratného finančného 

príspevku.

       - náklady- náklady

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, plnil obmedzenia v zmysle § 
24 odek 2 zákona o SE, t.j. celkové náklady na mzdy a ďalšie plnenia spojené s 
pracovnoprávnymi vzťahmi v RSP v kalendárnom roku nepresiahli: 

1) 5-násobok mzdových nákladov pri použiB minimálnej mzdy x počet zamestnancov  RSP a

zároveň

2) 3-násobok mzdových nákladov pri použiB priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve 

SR za predchádzajúci kalendárny rok x počet zamestnancov RSP, pričom 

3) suma najvyššej mzdy  neprekročila 5-násobok sumy najnižšej mzdy
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RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nepresiahol  obvyklú cenu na

trhu iných ako mzdových nákladov RSP (obvyklou cenou sa rozumie cena bežne používaná v 

mieste a čase  plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, resp. miery opotrebenia 

predmetného plnenia).

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená ÚZ, vyplácal  mzdu najmenej v sume, ku ktorej 
sa zaviazal pri poskytnuB podpory alebo verejných prostriedkov podľa osobitného predpisu 
napr. § 53 f a 53 g zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 112/2018 Z. z.)       

        ň-  da  z príjmov,ň-  da  z príjmov,

RSP vyhlasuje, že využil úľavu na dani dani z príjmu v zmysle § 17 ods. 1 písm. g) zákona o SE      

v 100% výške 13182,28€. 

Úľavu na dani z príjmu použil na: 

1) dosiahnu*e hlavného cieľa  (podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o SE) v období, za
ktoré je zostavená účtovná závierka,

2)    prevod peňažných prostriedkov vo výške kladného rozdielu medzi úľavou na dani
a nákladmi na dosiahnu0e hlavného cieľa (podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o SE)
podľa písmena a). 

        -  spriaznené osoby,-  spriaznené osoby,

RSP odoberal  v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby od závislej

osoby, ktorá nie je registrovaným sociálnym podnikom. RSP zároveň vyhlasuje, že spĺňa výnimku

na  odoberanie  tovarov  a služieb  od  závislej  osoby,  ktorá  nie  je  RSP  v zmysle  §24  odsek  5,

písmeno a / b / c1 / c2 / d zákona o SE.

RSP dodával v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby závislej osobe,

ktorá je právnickou osobou a nie je registrovaným sociálnym podnikom. RSP zároveň vyhlasuje,

že spĺňa výnimku na dodávanie tovarov a služieb závislej osoby, ktorá je právnickou osobou a nie

je RSP v zmysle §24 odsek 6, písmeno a / b / c1 / c2 / d zákona o SE.

RSP odoberal v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby od závislej

osoby, ktorá je fyzickou osobou. V prípade, ak dodával, celkové náklady na *eto tovary alebo

služby  v príslušnom kalendárnom roku  dosiahli  výšku  1849,39  eur.  Najvyššia  mzda  v RSP za

rovnaké obdobie dosiahla  výšku 8976.-€.  RSP  splnil  obmedzenie  obchodovania v zmysle §24

odsek 7 zákona o SE. 

RSP si v období, za ktoré sa zostavuje ÚZ, vzal pôžičku  od závislej osoby, úrok z tejto pôžičky

nepresahuje základnú úrokovú sadzbu podľa osobitného predpisu.  

c) správa audítora, c) správa audítora, ak má  registrovaný sociálny podnik povinnosť štatutárneho auditu,ak má  registrovaný sociálny podnik povinnosť štatutárneho auditu,
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d) prehľad o peňažných príjmoch a výdavkochd) prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
Vybrané ukazovatele o výsledku hospodárenia

(údaje v celých eurách) ROK 2020 ROK 2019

ČISTÝ OBRAT 2024263 1941779

Výnosy z hospodárskej činnos* spolu 2030219 1940618

I. Tržby z predaja tovaru 1852819 1753267

II. Tržby z predaja vlastných výrobkov

III. Tržby z predaja služieb 135528 168114

IV. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

V. Ak-vácia 7034

VI. Tržby z predaja inves-čného majetku a zásob 2840

VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnos- 34838 16397

Náklady na hospodársku činnosť spolu 2018600 1908684

A. Náklady na obstaranie predaného tovaru 1531958 1460168

B.  Spotreba  materiálu,  energie  a neskladovateľné
dodávky

90730 108716

C. Opravné položky k zásobám

D. Služby 102202 98150

E. Osobné náklady 165316 171491

F. Dane a poplatky 8087 8002

G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku

H. Zostatková cena predaného majetku a zásob 57177 54068

I. Opravná položka k pohľadávkam

J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť 63130 5460

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnos* 11619 31934

Výnosy z finančnej činnos- 1078 1162

Náklady na finančnú činnosť 11083 12261

Výsledok hospodárenia z finančnej činnos* -10005 -11099

Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením 1614 20835

Daň z príjmov splatná 4269

Daň z príjmov odložená

CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ 1614 16566
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Komentár k     výkazu ziskov a     strát (výsledovka):

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, dosiahol zisk, z ktorého
100 %  po  zdanení  použije v zmysle  základného  dokumentu na  plnenie  poziGvneho
sociálneho vplyvu – zamestnávanie znevýhodnených a zraniteľných osôb.

Spoločnosť zaznamenala celkové ročné zvýšenie výnosov z hospodárskej činnos- o 4%. Celkový
výsledok hospodárenia v sume 1614,13 eur je tvorený najmä v hospodárskej oblas-. Opro- roku
2019 je výsledok hospodárenia nižší spôsobený nižšími tržbami z predaja služieb ( o 19%). Vo
finančnej oblas- spoločnosť dosiahla stratu spôsobenú najmä kurzovými rozdielmi a bankovými
poplatkami.

e)  prehľad príjmov v členení podľa zdrojov,e)  prehľad príjmov v členení podľa zdrojov,

(údaje v celých eurách) ROK 2020 Zdroj

Výnosy (príjmy) z hospodárskej činnos* spolu

I. Tržby z predaja tovaru 1852819
Podnikateľská

činnosť

II. Tržby z predaja vlastných výrobkov ---
Podnikateľská

činnosť

III. Tržby z predaja služieb 135528
Podnikateľská

činnosť

IV. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

V. Ak-vácia 7034

VI. Tržby z predaja inves-čného majetku a zásob

VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnos- 34838

       Príspevky z úradu práce 33614 UPSVaR Prievidza

       Iné výnosy 1224
Podnikateľská

činnosť

VIII. Finančné výnosy 1078
Podnikateľská

činnosť

 Výnosy (príjmy) spolu     2031297

f) stav a pohyb majetku a záväzkov,f) stav a pohyb majetku a záväzkov,
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SÚVAHA
Vybrané ukazovatele o majetku a záväzkoch

STRANA AKTÍV SÚVAHY
ROK 2020 ROK 2019

(neNo akGva v celých eurách)

MAJETOK SPOLU 1095921 1186652

A. Neobežný majetok 512014 558548

A.1 Dlhodobý nehmotný majetok

A.II Dlhodobý hmotný majetok 512014 558548

A.III Dlhodobý finančný majetok

B. Obežný majetok 573173 619108

B.I Zásoby 430700 488704

B.II Dlhodobé pohľadávky 50 50

B.III Krátkodobé pohľadávky 111709 90294

B.IV Krátkodobý finančný majetok

B. V Finančné účty 30714 40060

C. Časové rozlíšenie 10734 8996

STRANA PASÍV SÚVAHY

(údaje v celých eurách)

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU 1095921 1186652

A. Vlastné imanie 366659 443783

A.1 Základné imanie 6900 6900

A.II Emisné ážio

A.III Ostatné kapitálové fondy 134601 134601

A.IV Zákonné rezervné fondy 690 690

A.V Ostatné fondy zo zisku

A.VI Oceňovacie rozdiely z precenenia

A.VII Výsledok hospodárenia minulých rokov 222854 285026

A. VIII Výsledok hospodárenia bežného roku po zdanení 1614 16566

B. Záväzky 728462 740315

B.I Dlhodobé záväzky 3000 184

B.II Dlhodobé rezervy

B.III Dlhodobé bankové úvery 41637 79790

B. IV Krátkodobé záväzky 607651 550472

B.V Krátkodobé rezervy 7944 5611

B.VI Bežné bankové úvery 68230 104258

B.VII Krátkodobé finančné výpomoci

C. Časové rozlíšenie 800 2554
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Komentár k     súvahe - akGva:

Spoločnosť hospodári s vlastným dlhodobým hmotným majetkom (nie prenajatým). Dlhodobý
hmotný  majetok  je  opotrebovaný  (oprávky/OC)  na  35%.  Spoločnosť  nevlastní  dlhodobý
nehmotný majetok.

Spoločnosť nevlastní akcie ani obchodný podiel v inej spoločnos-.

Stav  zásob  je  ku  koncu  obdobia  nižší  opro-  predchádzajúcemu  obdobiu,  čo  je  spôsobené
zrušením jednej predajnej prevádzky a odpredaním zásob preberajúcej spoločnos-.  Opravná
položka zásobám nebola tvorená, nakoľko ide o predajné zásoby. 

Časové rozlíšenie akGv predstavujú náklady budúcich období, a to najmä – náklady na poistenie,
aktualizácie soRwéru, odborné publikácie  

Komentár k     súvahe - pasíva:

Celé základné imanie spoločnos- v sume 6900.- eur zapísané v obchodnom registri je splatené.
Vlastné imanie spoločnos- je v sume 366659.-  eur a celkové záväzky sú v sume  728462.- eur.
Spoločnosť  vytvorila zákonný rezervný fond v súlade so Stanovami spoločnos- a Obchodným
zákonníkom.

Krátkodobé  rezervy  v sume  7944.-  eur  sú  najmä  –  rezerva  na  nevyčerpané  dovolenky
a spracovanie auditu za rok 2020. 

RSP vyhlasuje,  že  počas  obdobia,  za ktoré  je zostavená účtovná závierka,  nemal  nedoplatky
poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, povinných
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a na dani, ktorej správcom je daňový úrad alebo
colný úrad. 

g) zloženie orgánov registrovaného sociálneho podniku  a ich zmeny, ku ktorým došlo v priebehu g) zloženie orgánov registrovaného sociálneho podniku  a ich zmeny, ku ktorým došlo v priebehu 

kalendárneho roka kalendárneho roka 

Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnos-, tvoria ho všetci spoločníci a
rozhoduje  o  všetkých  zásadných  veciach  spoločnos-.   Spoločnosť  nemá  povinnosť,  ani
dobrovoľne nezriadila dozornú radu.

Spoločníci:  

1.  Anton Blaho, nar. 06.06.1973
2. Ing. Róbert Blaho, nar. 19.03.1972
3. Branislav Blaho, nar. 06.06.1979
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Štatutárnym orgánom spoločnos- sú konatelia: 

1.  Anton Blaho, nar. 06.06.1973, vznik funkcie od 04.06.1996 - trvá
2. Ing. Róbert Blaho, nar. 19.03.1972, vznik funkcie od 16.11.2009 - trvá
3. Branislav Blaho, nar. 06.06.1979, vznik funkcie od 16.11.2009 - trvá

Poradný výbor bol zvolený 15.10.2020 v zložení: 

1. Anton Blaho, nar. 19.01.1949                            člen od 15.10.2020 - trvá            
2. Ing. Peter Petrovič, nar. 11.07.1984                 člen  od 15.10.2020 - trvá   
3. Jozef Jančo, 13.09.1977                                      člen od 15.10.2020 - trvá                        

h) údaje určené valným zhromaždením, správnou radou alebo iným obdobným orgánom 

registrovaného sociálneho podniku – bez náplne.

3) Ďalšie informácie

a) Hlavní obchodní partneri spoločnos-

       -  dodávatelia 

RAVEN a.s., Považská Bystrica
AUSTROTHERM s.r.o., Bra-slava
KREISEL Slovensko s.r.o., Lozorno

       -  odberatelia

Si.To.Ro. s.r.o., Veľká Čausa
Strojstav spol. s r.o., Prievidza
To-MY stav s.r.o., Kanianka

              
b) Informácie o     udalos-ach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia. 
V roku 2020 sa na hospodárení spoločnos- prejavil negaGvny vplyv pandémie koronavírusu čo
bolo  príčinou  nižších  tržieb  za  tovar  v  niektorých  mesiacoch.  V  dôsledku  nariadenia  vlády
uzatvoriť  prevádzky služieb došlo k odstúpeniu prenajatých priestorov nájomníkmi a  tým  k
poklesu tržieb za služby, čo bude mať dopad aj v nasledujúcom období. 
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c) Informácie o     predpokladanom budúcom vývoji účtovnej jednotky.

Pre rok 2021 spoločnosť plánuje tržby z predaja vo výške 2035000.- Eur.  

d) Informácie o     nákladoch na činnosť v     oblas- výskumu a     vývoja – bez náplne.

e)  Informácie  o     nadobúdaní  vlastných  akcií,  dočasných  listov,  obchodných  podielov  a     akcií,
dočasných listov a     obchodných podielov materskej účtovnej jednotky – bez náplne.

f) Informácie o     návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty.
Spoločnosť vytvorila za rok 2020 účtovný zisk po zdanení vo výške 1614,13 eur a  použi-e zisku
bude preúčtovanie na účet 428-Nerozdelený zisk minulých rokov. 

g) Informácie o     údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov – bez náplne.

h) Informácie o     tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v     zahraničí.
Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

i) Finančné nástroje (§ 20 ods. 5 zákona o     účtovníctve)
Spoločnosť nepoužíva finančné nástroje (napr. prevoditeľné cenné papiere, finančné rozdielové
zmluvy,  deriváty)  podľa  zákona  č.566/2001  Z.z.  o cenných  papieroch  v znení  neskorších
predpisov – preto nemá povinnosť uviesť špecifické informácie o metódach riadenia rizík.

j) Cenné papiere obchodované na regulovanom trhu (§ 20 ods. 6 a     7 zákona o     účtovníctve).
Spoločnosť  neemitovala  cenné  papiere  (akcie),  ktoré  by  boli  prijaté  na  obchodovanie  na
regulovanom trhu (napr. Burza cenných papierov Bra-slava). Preto spoločnosť nemá povinnosť
vo výročnej správe uvádzať štruktúrované informácie podľa § 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve.

k) Fotodokumentácia – regionálne krojové výrobky  (belanské výšivky)
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V Nitrianskom Rudne, dňa …………………...

     

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

                                  konateľ
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