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Vyhodnotenie roka 2020

Registrovaný sociálny podnik má z dôvodu zvýhodneného postavenia v spoločnosti rôzne povinnosti.
Medzi jednu povinnosť patrí aj vypracovanie výročnej správy. Základný dokument, ktorým sú stanovy
občianskeho združenia  neurčuje  skorší  termín  ako ten,  ktorý  vyžaduje  vypracovať  výročnú správu
najneskôr do 30. júna za predchádzajúci kalendárny rok.

Medzi  základné  povinnosti  pre  náš  registrovaný  sociálny  podnik  predstavovalo  dosahovanie
merateľného  pozitívneho  sociálneho  vplyvu.  Tento  vplyv  sa  meria  percentom  zamestnávania
znevýhodnených alebo zraniteľných  osôb.  Percento  počas  celého roka  sme dosiahli  vo  výške  100
percent.  Znamená  to,  že,  z  celkového  počtu  jedného  zamestnanca,  sme  zamestnávali  jedného
zamestnanca,  ktorý  bol  uznaný  za   znevýhodneného.  Konkrétne  ním  bol  zamestnanec  uznaný  za
invalidného. Uvedené sme riadne vykazovali  počas celého obdobia zamestnávania.  Naše občianske
združenie vzniklo 13. 07. 2020 a malo priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku neskôr v
priebehu roka 2020. Podľa nášho názoru sme pozitívny sociálny vplyv dosahovali aj zamestnávaním
osôb, ktoré sa spolupodielali na riadení nášho sociálneho podniku. Naše služby, hoci aj v nedaňovej
oblasti, vykonávala len výhradne znevýhodnená osoba, táto osoba sa podieľaľa na všetkých dôležitých
rozhodnutiach, v zmysle, že o nich spolurozhodovala. Od nástupu do zamestnania, sa v priebehu roka
2020 tento zamestnanec zaúčal v práci v oblasti našej činnosti.

Z hľadiska vykonávaných činností sme vykonávali podnikateľskú a nepodnikateľskú činnosť. Tržby
sme v roku 2020 nedosiahli. V priebehu roka 2020 sme však vykonávali hospodársku činnosť, za čo sa
považuje nie len dosahovanie tržieb, ale aj dosahovanie nákladov a iných výnosov vo forme darov a
členských príspevkov v daňovej a nedaňovej oblasti. V styku s verejnosťou sme využili aj možnosť
poskytovania  bezplatného  poradenstva  v  oblasti  vedenia  účtovníctva,  ako  aj  poradenstvo  v  oblasti
začatia  podnikania  zdravotne  znevýhodnených  osôb.  Poradenstvo  sme  poskytli,  no  nedosiahli  sme
tržby z dôvodu, že prvotné stretnutie a konzultácia je na báze bezplatného poradenstva a vzdelávania,
čo je vlastne aj predmet našej činnosti ako pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý sme v roku 2020
vykonávali. Bezplatné poradenstvo nám nepochybne pomôže vytvoriť si dobré meno, čo nám môže
priniesť aj vyššie zisky. Treba poznamenať, že z hľadiska odplatnej činnosti môžeme radiť z hľadiska
ekonomického, čo sa oplatí z hľadiska príspevkov, a čo sa neoplatí, ako aj aké povinnosti z uvedeného
vyplývajú,  a  v  neposlednom  rade,  aj  v  akej  oblasti  sa  našim  potencionálnym  zákazníkom  oplatí
podnikať.  Pomáhali  sme  pri  kalkulácií  predpokladaných  nákladov  a  výnosov.  Zvažovali  sme  so
zákazníkmi potencionálne riziká,  ako aj  iné dôležité informácie z oblasti  podnikania.  Problematiku
registrovaných  sociálnych  podnikov  a  výhod  z  nich  súvisiacich  sme  šírili  ďalej.  Hlavný  cieľ,
zvyšovanie povedomia o sociálnych podnikoch, ale aj  sčasti  vzdelávacia činnosť v oblasti  rôznych
sociálnych práv sa nám nad naše očakávania darila, pričom sme však neboli zameraní na tržby. Treba
uviesť,  že poskytovanie právnych služieb – platených by mohlo byť v súvislosti  s našim právnym
poriadkom v rozpore. Museli sme preto zvažovať, do akej miery môžeme klienta usmerniť. Častokrát
sme odporúčali klienta na vzorové základné dokumenty na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky. V prípade záujmu sme vedeli poskytnúť aj bezodplatne naše stanovy k
nahladnutiu,  respektíve k ich skopírovaniu. Aj v zmysle projektu podnikania sme mali taký nápad,
previesť začiatkami podnikania znevýhodnené osoby a následne im viesť účtovníctvo. Po prvotnom



stretnutí s mnohými potencionálnymi klientmi, sa nám mnoho potencionálnych klientov už neozvalo,
preto ani nevieme dosť dobre zhodnotiť, do akej miery naše snaženie bolo úspešné. Osvetu v oblasti
sociálnych práv sme sa rozhodli  uskutočňovať v čase pandémie najmä prostredníctvom sociálnych
sietí. Väčšina príjmov v roku 2020 tvorila nedaňová oblasť. Jediný zamestnanec bol časť minulého
roka po nástupe do zamestnania dočasne pracovne neschopný, čo mohlo ovplyvniť aj zapracovanie
tohto zamestnanca.

Do 30. 06. sme vypracovali účtovnú závierku v zmysle riadnej účtovnej závierky, v zmysle zákona o
účtovníctve.  Mali  sme  predĺženú  lehotu  na  podanie  daňového  priznania.  V  zákonnej  lehote  sme
schválili účtovnú závierku zodpovednou osobou, v zmysle zákona. Oznámenie o doručení účtovnej
závierky sa povinne  zverejní v registri účtovných závierok. Súčasťou registra účtovných závierok je aj
daňové priznanie právnických osôb aj s povinnými prílohami. Účtovná závierka sa nachádza aj v tejto
našej výročnej správe, konkrétne v prílohe č. 1. 

Z hľadiska aktív, boli významné pohľadávky z dôvodu vyrovnávacích príspevkov, kedy sa príspevky
vyplácajú, až po preukázaní ich oprávnenosti .Nasledujúca pohľadávka bola voči darcovi, tak ako sme
už spomínali, že bol sľúbený dar, ktorý sa mal uhradiť v priebehu roka 2021, išlo o dar z nedaňovej
oblasti. Mali sme teda v tejto súvislosti výnosy a čiastočne aj príjmy na bankový účet, ktoré boli teda v
nižšej sume ako výnosy.  Z hľadiska peňažných prostriedkov sme mali peniaze na bežnom bezúročnom
účte pre podnikateľov a neziskový sektor. Pôvod týchto financií je z darov, členských príspevkov a
vyrovnávacieho príspevku v zmysle zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch,

Z hľadiska  pasív,  najvýznamnejšia  položka boli  cudzie zdroje.  V prípade občianskych združení  sa
základné  imanie  nevytvára.  Z  cudzích  zdrojov  boli  najvýznamnejšie  záväzky  voči  zamestnancom,
sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni. Pohľadávky súvisiace zo zamestnania, ako sú náklady na
celkovú cenu práce, sa uhrádzali v priebehu januára. Žiadne neuspokojené záväzky voči poisťovniam,
daňovému úradu, ako aj zamestnancom po lehote splatnosti k 31. 12. 2020 neevidujeme. Vlastné zdroje
boli také, aké sú uvedené v prílohe tejto výročnej správy. Za rok 2020 sme dosiahli zisk.  Významná
položka bola  aj  výnosy budúcich  období,  kedy boli  pripísané  príjmy na  bankový účet  za  členské
príspevky na rok 2021.

Z hľadiska výkazu ziskov a strát, najvýznamnejšia položka bola, už spomínané vyrovnávacie príspevky
na celkovú cenu práce zamestnanca. Z hľadiska zákonných sociálnych nákladov v dôsledku dočasnej
pracovnej neschopnosti zamestnanca sme vyplatili náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
zamestnanca. Osobné náklady predstavovali hrubé mzdy a odvody platené zamestnávateľom. Nedošlo
k financovaniu nad rozsah zákona do takzvaného tretieho piliera, kedy môže zamestnávateľ nad rozsah
stanoveným zákonom prispievať. Prijaté príspevky od fyzických osôb ako aj dary, predstavovali hádam
najvýznamnejšiu oblasť pôsobenia nášho občianskeho združenia, teda aspoň z hľadiska príjmov.

Účtovná závierka bola schválená 27. 06. 2021.

Povinnosť štatutárneho auditu za rok 2020 nenastala, mohli sme však v zmysle uisťovacích služieb
požiadať o správu audítora, túto možnosť sme z hľadiska šetrenia finančných zdrojov nevyužili, pričom
sme sa snažili využívať hospodárnosť a efektívnosť vstupov a výstupov. 

Z hľadiska peňažných príjmov a výdavkov, sa nám nekryli výnosy a náklady s príjmami a výdavkami
v  jednom  momente.  Nekrytie  týchto  ekonomických  veličín  bolo  z  dôvodu  spätného  vyplácania
vyrovnávacích  príspevkov  ako  aj  prijatia  financií  ako  členského  príspevku  na  rok  2021  dopredu.
Rozlišovanie medzi týmito posledne spomínanými pojmami z hľadiska ekonomického, si myslíme, že



pre nás nemá až taký veľký význam, z dôvodu, že z daňového hľadiska sme povinní sledovať náklady a
výnosy, ktoré mohli byť daňové a nedaňové. My sme mali aj daňové a nedaňové výnosy. Povinnosť
viesť podvojné účtovníctvo sme mali z dôvodu, že sme občianske združenie, ktoré má zamestnancov,
ako aj  že sme mali  živnostenské oprávnenie,  ale aj  z dôvodu, že to vyžaduje aj  zákon o sociálnej
ekonomike  a  sociálnych  podmikoch.  Najvýznamnejšie  výnosy  boli  členské  príspevky,  dary  a  už
spomínané schválené  vyrovnávacie  príspevky,  kedy výnos vznikol  v  momente  účinnosti  dohody o
týchto  príspevkoch.  Následne  po  schválení  vyrovnávacích  príspevkov  sme riadne  a  včas  podávali
všetky žiadosti o úhradu platby, pričom nám peniaze na bankový účet v zmysle príjmov prichádzali v
časovom predstihu, teda v lehote tridsiatich dní,  Z hľadiska peňažných tokov, sme prijímali všetky
financie  na  náš  jediný  bankový  účet.  Registračnú  pokladnicu  sme  nikdy  nemali.  Výdavky
predovšetkým predstavovali úhrady čistých miezd, ako aj odvodov. Ďalšie významné položky z nášho
hľadiska  na  účely  výročnej  správy  predstavovala  úhrada  náhrady  príjmu  pri  dočasnej  pracovnej
neschopnosti zamestnanca.

Z  príjmov podľa zdrojov, sme využívali vlastné zdroje ako aj  cudzie zdroje.  Cudzie zdroje boli  z
dôvodu poskytnutých vyrovnávacích príspevkov vyššie,  ako tie  vlastné.  Položka vlastných zdrojov
predstavovali  výsledky  hospodárenia  za  účtovné  obdobie.  Z  hľadiska  sociálnych  podnikov  a
občianskych združení sú aj pre nás významné  dary, ktoré sme aj prijali.

Z  majetku sme mali finančný majetok, a to konkrétne, peniaze na účte v banke. Z pohľadu finančného
majetku, sme sa nedostali do situácie ani prvotnej ani druhotnej platobnej neschopnosti.

Z pohybu záväzkov nedošlo k významnejším tokom v zmysle cesie a intercesie. Nikomu sme neručili,
a  nebola  nám poskytnutá  ani  banková  záruka  a  ani  úver.  V roku 2020 sa  predpokladalo  splnenie
všetkých záväzkov, ak to bolo z časového hľadiska možné. Všetky naše záväzky sme splnili v lehote
splatnosti. V súčasnosti v roku 2021 nemáme zriadené webové sídlo.

Z hľadiska orgánov registrovaného sociálneho podniku, ako aj z hľadiska práva občianskych združení
nedošlo k zmenám. Boli zriadené dva orgány občianskeho združenia. Prvým orgánom a aj najvyšším
orgánom občianskeho združenia bola členská schôdza, ktorá rozhodovala o najdôležitejších otázkach
občianskeho  združenia.  Druhým orgánom občianskeho  združenia  bol  predseda,  ktorý  predstavoval
štatutárny orgán, ako aj  obchodné vedenie občianskeho združenia,  ktorý aj koordinoval vnútornú a
vonkajšiu  činnosť  občianskeho zdtruženia,  pričom bol  viazaný pokynmi členskej  schôdze.  Pokyny
členskej schôdze boli splené. K zmene  stanov občianskeho združenia ako základného dokumentu v
priebehu roka 2020 nedošlo. Povinnosti predsedu, ako aj povinnosti registrovaného sociálneho podniku
boli  v  zásade  v stanovách nášho občianskeho združenia.  Prípadné zmeny v právnej  oblasti  našich
povinností riešil predseda. V jednej osobe sa stretol predseda, člen občianskeho združenia, ktorý tvoril
členskú schôdzu,  ide  o osobu Mgr.  Lukáš  Lamprecht.  Zamestnankyňa bola osoba odlišná od tejto
osoby.   Počas  celej  doby trvania registrovaného sociálneho podniku sme uplatňovali  demokratickú
správu,  čo  sme  aj  deklarovali  v  stanovách.  Stanovený  počet  zamestnancov  sme  mali  do  5
zamestnancov,  tak  podmienka  uplatňovania  demokratickej  správy  bola  splnená,  pričom  nebolo
potrebné riešiť, či sú zamestnanci členmi občianskeho združenia.

Z hľadiska našich úspechov môžeme vďačiť aj podpore od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej  republiky,  Implementačnej  agentúre  Ministerstva  práce,  sociálnych  vecí  a  rodiny
Slovenskej republiky a aj Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  Prievidza, kedy sme konzultovali s
týmito predstaviteľmi v zmysle sociálnych partnerov rôzne možnosti riešenia našich problémov, ktoré
vznikli v súvislosti so sociálnym podnikaním. Sociálne podniky hodnotíme ako veľkú príležitosť na
uplatnenie sa na trhu práce.



Registorvaný sociálny podnik ako integračný podnik pokračuje aj v roku 2021 vo svojej činnosti, ako
integračný  podnik.   Činnosť  nášho  registrovaného  sociálneho  podniku  v  zmysle  skúseností
zodpovedného pracovníka prevzalo od bývalého registrovaného sociálneho podniku Fautor, s. r. o..

Vypracoval predseda, ako predstaviteľ registrovaného sociálneho podniku: Mgr. Lukáš Lamprecht

Príloha č. 1 Účtovná závierka

Príloha č. 1 sa skladá z dvoch súborov, a to konkrétne: súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámky.
Dokumenty sú priložené v dvoch súboroch ako prílohy, keďže ich znenie nie je možné stiahnúť z
webovej stránky registra účtovných závierok.


