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1          Všeobecné údaje  

Obchodné meno: CNCteam, s.r.o.(ďalej aj ako„ Spoločnosť “) registrovaný sociálny podnik (integračný) 

Sídlo: Kasárenská 1504/51, 905 01  Senica 

IČO: 53 314 832 

Právna forma: spoločnosť  s ručením obmedzeným 

Dátum zápisu: 30.09.2020 

Zaregistrovaná: Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo:47646/T 

 

Spoločníci k 31.12.2020 

Názov Adresa 

Pavel Sixta M. Gardavské 1148 
Kojetín 752 01 
Česká republika 

Roman Bakič M. Nešpora 1575/40 
Šaštín Stráže 908 41 
Slovenská republika 

 

Informácie o konsolidovanom celku : 

Spoločnosť sa nezahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky. 

Informácie o zamestnancoch : 

                                                                                      09/2020                             12/2020 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                     0                                      0 

Počet zamestnancov k 31.12.2020                                    0                                      0 

2     Zloženie orgánov registrovaného sociálneho podniku a ich zmeny, ku ktorým došlo v 

priebehu kalendárneho roka 

Meno Funkcia Vznik funkcie Skončenie funkcie 

Pavel Sixta konateľ 30.09.2020  

Roman Bakič konateľ 30.09.2020  

 

Spoločnosť nemá zriadenú Dozornú radu. 
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Konanie menom Spoločnosti: 

Konať v mene Spoločnosti a zaväzovať Spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený každý konateľ 

samostatne. Konateľ v mene Spoločnosti podpisuje tak, že k predtlačenému alebo predpísanému 

obchodnému menu Spoločnosti pripojí svoj podpis. 

Poradný výbor:  

Poradný výbor bol v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a 

sociálnych podnikoch v platnom znení (zákon o SE) bude zriadený dočasným menovaním členov 

Poradového výboru v roku 2021. 

 

3      Údaje určené Valným zhromaždením Spoločnosti 

Valné zhromaždenie Spoločnosti neurčilo žiadne ďalšie údaje na zverejnenie vo výročnej správe. 

4     Zhodnotenie dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu 

Spoločnosť je od 04.12.2020 registrovaným sociálnym podnikom. Hlavným cieľom Spoločnosti, ako 
sociálneho podniku, je v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej 
ekonomike asociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), 
dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu v oblasti poskytovania služieb alebo tovarov. 
Pozitívnym sociálnym vplyvom Spoločnosti je podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti, a to 
prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb, a to najmä z radov zdravotne 
znevýhodnených občanov a umožnenie ich pracovnej integrácie. 
 
Z nášho zámeru budú mať prospech predovšetkým zdravotne znevýhodnení zamestnanci, ktorým 

zabezpečíme pracovné uplatnenie podľa ich možností a schopností.  

Vzhľadom k faktu, že naša výroba kladie čo najväčší dôraz na životné prostredie, a to znižovaním 

vytvárania odpadov na minimum používaním v čo najväčšej miere recyklovateľných materiálov, prinášame 

prospech celej komunite. 

Zároveň naše modely lietadiel prinášajú radosť všetkým koncovým zákazníkom, či už ide o deti alebo 

dospelých. 

Jeden z majiteľov a konateľov spoločnosti p. Roman Bakič je zdravotne znevýhodnenou osobou s 

priznanou invaliditou 100%. Má stredoškolské vzdelanie a pracovné skúsenosti zo spoločností Comp-let, 

s.r.o., Datacentre, s.r.o., Flyteam, s.r.o. ako technológ. 

Druhý majiteľ a konateľ p. Pavel Sixta má stredoškolské vzdelanie a dlhoročné podnikateľské skúsenosti z 

firmy Flyteam, s.r.o. zaoberajúci sa výrobou modelov lietadiel, CNC frézovanie dreva, plastov, CNC rezanie 

EPP, XPS, EPS materiálov, výrobou 3D reklamy.  

 

 

CNCTEAM 

Spoločnosť CNCteam, s.r.o. je zriaďovateľom sociálneho podniku, v ktorom bude za uľahčených 
podmienok prevažná väčšina handicapovaných občanov, ktorí z dôvodu ich zdravotného postihnutia nájdu 
práve u nás dlhodobé pracovné uplatnenie. Naše výrobky sú úspešne predávané nielen na tuzemskom a 
európskom trhu, ale aj v Zámorí. 
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CNC FRÉZOVANIE 

Vykonávame CNC frézovanie dreva, plastov a neželezných kovov. Väčšinu materiálov máme skladom v 

rôznych hrúbkach. Frézujeme ako v priestore (3D), tak v ploche (2D). Frézujeme jednoduché plošné dielce 

obdĺžniky, štvorce, elipsy, ale aj zložité tvary ako sú plastická logá a nápisy. V 3D frézujeme modely, 

raznice a formy na tvarovanie. 

 

 

CNC REZANIE  

Vykonávame rezanie všetkých druhov polystyrénu, EPP. Počítačom riadené CNC rezačky umožňujú rezať 
všetky druhy polystyrénu, penený aj tvrdený – extrudovaný polystyrén, ktorý nemá klasickú štruktúru 
penených guličiek. Preto je vhodný pre výrobu polystyrénových písmen, log a ďalších reklamných a 
propagačných výrobkov. Povrchová úprava kvalitnými fasádnymi farbami a špeciálnymi metalickými 
odtieňmi zmení obyčajný polystyrén na vysoko účinný prostriedok na upútanie žiaduce pozornosti 
zákazníkov. Za pomocou našej technológie, dlhoročných skúseností a zručnosti vyrobíme takmer 
akékoľvek mysliteľné tvary. Tohto hojne využívajú dizajnérske štúdiá a architektonické ateliéry, umelecké 
agentúry. 
3D REKLAMA 

Ponúkame moderné a netradičné riešenia smerujúce k vylepšeniu imidžu Vašej firmy. Priestorové nápisy a 
logá majú najčastejšie použitie v interiéroch alebo exteriéroch na fasádach a štítoch budov. Ponúkame dva 

typy materiálov. 

 

ENVIRONMENTÁLNE VÝHODY ARPLANK 

ARPLANK® je jeden z mála výrobkov EPE (vyrobený z expandovaného produktu ARPAK®), ktorý sa 
vyrába bez propelentov VOC. 
 Všetky výrobky ARPLANK® sú úplne znovu použiteľné a recyklovateľné. Je označený ako recyklačná 
kategória 4 podľa recyklačného štandardu SPI  
(Society of the Plastics Industry). 
všetky produkty ARPLANK® neobsahujú CFC, HCFC a ďalšie zlúčeniny poškodzujúce ozónovú vrstvu.  
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Všetky výrobky ARPLANK® neobsahujú žiadne obmedzené ťažké kovy, ako sú olovo (Pb) alebo zlúčeniny 
olova, ortuť (Hg) alebo zlúčeniny ortuti a zlúčeniny chrómu VI (Cr-VI) alebo chrómu a neobsahujú žiadne 
halogénové zlúčeniny ani zlúčeniny brómu (Br).  
 

VÝROBA OBALOV 
 
Penové obaly - penový polyuretán (PU pena), penový polyetylén (XPE pena), penový polypropylen (EPP 
pena) obaly s penovou výplňou zaisťujú bezpečnú a spoľahlivú prepravu, skladovanie a manipuláciu 
penová výplň chráni krehký tovar pred otrasmi, poškriabaním, nárazy a vibráciami výhodou je odolnosť 
proti vlhkosti, nízka hmotnosť, variabilita rôznych tvarov, hrúbky a hustoty podľa typu produktu dodáme 
najvhodnejší druh penového obalu 
štandardné penové dosky, atypické rozmery alebo Výroba obalu podľa rozmeru výrobku. 
 
Kartonplastové obaly 
Vyrábame boxy z kartonplastu na mieru produktu podľa priania zákazníka. Kartonplast sú komôrkové 
dosky, ktoré sa vyrábajú z polypropylénu alebo polyetylénu (HDPE). Je ľahký a extrémne elastický materiál 
vhodný pre opakované použitie 
Dovnútra krabíc a boxov možno na želanie umiestniť rôzne penové výplne. 
 
Vlastnosti kartonplastu: 
pevný, stabilný, elastický a ľahký 
možnosť niekoľkonásobného použitia 
100% recyklovateľný 
zdravotne nezávadný 
dlhá životnosť 
odolný proti mechanickému poškodeniu, voči chemickým látkam, vode, pare a poveternostným vplyvom 
možné úpravy - UV stabilizácia, antistatika 
objemová hmotnosť 250 - 2 500 g / m2 
 
 

5     Vývoj činnosti Spoločnosti a finančná situácia 
 
     Predmet činnosti Spoločnosti podľa obchodného registra: 
 

- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným 
prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) 

- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby 
- Výroba hračiek a hier 
- Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce 
- Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky 

 
Spoločnosť v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nemenila predmet činnosti.  
 

6     Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch 
 
     Konečný zostatok na pokladnici k 31.12.2021 bol vo výške =4.389 €. 
     Konečný zostatok na bankovom účte k 31.12.2020 bol vo výške =3.801 €. 
 
 

 
 
 



 

7 

 

7      Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov  
 
 
 Spoločnosť predávala v priebehu kalendárneho roka svoje služby, tržby z predaja sú evidované na účtoch 
601 – Tržby z predaja vlastných výrobkov.  
 
Spoločnosť neprijala v priebehu kalendárneho roka žiadnu pôžičku. Spoločnosť nemala iné príjmy z iných 
zdrojov. 

 
 
8      Stav a pohyb majetku a záväzkov 
 

AKTÍVA 2020 09/2019 2019

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 0

Dlhodobý hmotný majetok 0 0 0

Dlhodobý finančný majetok 0 0 0

Neobežný majetok spolu 0 0 0

Zásoby 0 0 0

Dlhodobé pohľadávky 0 0 0

Krátkodobé pohľadávky 2 854 0 0

Finančné účty 8 190 5 000 0

Obežný majetok 11 044 5 000 0

Časové rozlíšenie 0 0 0

Aktíva spolu 11 044 5 000 0
 

 

 

PASÍVA 2020 09/2019 01/2019

Základné imanie 5 000 5 000 0

Kapitálové fondy a fondy zo zisku 0 0 0

Výsledok hospod. minúlých rokov 0 0 0

Výsledok hospod. účtovné obdobie 32 0 0

Vlastné imanie 5 032 5 000 0

Záväzky a rezervy 6 012 0 0

Bankové úvery a finanč. výpomoci 0 0 0

Záväzky spolu 6 012 0 0

Časové rozlíšenie 0 0 0

Pasíva spolu 11 044 5 000 0
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Spoločnosť ku dňu 31.12.2020 neevidovala na majetkových účtoch dlhodobý majetok. Obežný majetok 

k 31.12.2020 je brutto v hodnote =11 044,- EUR. Najväčšiu zložku obežného majetku predstavujú 

krátkodobé pohľadávky v brutto hodnote =2 854,- EUR. Spoločnosť nevykazuje k 31.12.2020 opravné 

položky k pohľadávkam.  

 

Celkové záväzky Spoločnosti k 31.12.2020 boli vo výške =6 012,- EUR. 

 

Vlastné imanie k 31.12.2020 bolo vo výške =5 032,- EUR. 

Vlastné imanie Spoločnosti tvoria : 

                                                                                                               2021 

Základné imanie                                                                                  5 000 
Zákonný rezervný fond                                                                               0 
Výsledok hospodárenia minulých rokov                                                     0          
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie                                 32 
 
Vlastné imanie spolu                                                                         5 032  
 
Štruktúra nákladov a výnosov 
 
Na účtoch nákladov a výnosov sa v priebehu roka 2020 účtovali všetky náklady a výnosy, ktoré s daným 
účtovným obdobím časovo a vecne súviseli. 
 
 
 

 

2020 09/2019 2019

Výnosy z hospodárskej činnosti 4 856 0 0

Náklady na hospodársku činnosť 4 775 0 0

Výsledok z hospodárskej činnosti 81 0 0

Zisk 2020 09/2019 2019

Zisk pred zdanením 37 0 0

Daň z príjmov: 5 0 0

      splatná 5 0 0

     odložená 0 0 0

Zisk po zdanení 32 0 0
       

 
Tržby z predaja vlastných výrobkov dosiahli k 31.12.2020 hodnotu =4 856,- EUR. 
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Výnosy za : 2020 2020 2019 2019

Tržby z predaja tovaru 0 0,00% 0 0,00%

Tržby z predaja služieb 0 0,00% 0 0,00%

Tržby z predaja vlastných výrobkov 4 856 100,00% 0 0,00%

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 0,00% 0 0,00%

Výnosy z hospodárskej činnosti 4 856 100,00% 0 0,00%
 

 

Na výnosoch sa v najväčšej miere podieľali výnosy z predaja vlastných výrobkov a služieb, čomu 

zodpovedá aj charakter podnikania Spoločnosti. 

 

Náklady za : 2020 2020 2019 2019

Spotreba materiálu a energie 4461 93,42% 0 0,00%

Služby 314 6,58% 0 0,00%

Osobné náklady 0 0,00% 0 0,00%

Dane a poplatky 0 0,00% 0 0,00%

Odpisy a opravné položky k majetku 0 0,00% 0 0,00%

Opravné položky k pohľadávkam 0 0,00% 0 0,00%

Ostatné náklady z hospodárskej činnosti 0 0,00% 0 0,00%

Náklady z hospodárskej činnosti 4 775 100,00% 0 0,00%
 

Na nákladoch sa v najväčšej miere podieľali osobné náklady a náklady na spotrebu materiálu a energie, 

čomu zodpovedá charakter podnikania Spoločnosti. Treťou najvýznamnejšou zložkou nákladov boli 

náklady na služby.  

 

Vybrané finančné ukazovatele  

 

Ukazovatele rentability - charakterizujú zhodnotenie kapitálu vloženého do podnikania alebo efektívnosť  

                                           činnosti Spoločnosti. 
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Rentabilita 2020 2019

prevádzková rentabilita tržieb 0,66% 0,00%

rentabilita vlastného kapitálu 0,64% 0,00%
 

- Prevádzková rentabilita tržieb vyjadruje mieru prevádzkového výsledku hospodárenia obsiahnutého 

v eure tržieb. Spoločnosť dosahuje kladné ukazovatele rentability.  

- Rentabilita vlastného kapitálu kvantifikuje zhodnotenie vlastného kapitálu Spoločnosti vyjadrené 

použiteľným ziskom po zdanení.  

 

Ukazovatele likvidity - vypovedajú o platobnej schopnosti Spoločnosti. 

Likvidita 2020 2019

pohotovostná likvidita 0,76% 0,00%

bežná likvidita 184% 0,00%

celková likvidita 0,64% 0,00%
 

• Ukazovateľ okamžitej likvidity vyjadruje schopnosť Spoločnosti hradiť krátkodobé záväzky. Likvidita  

Spoločnosti je zaistená, pokiaľ ukazovateľ dosahuje hodnotu aspoň 0,2. Spoločnosť vykazuje dostatočné 

hodnoty likvidity.  

 

• Ukazovateľ bežnej likvidity vyjadruje pokrytie krátkodobých záväzkov peňažnými prostriedkami a  

pohľadávkami. Tento ukazovateľ by nemal klesnúť pod hodnotu 1. Spoločnosť vykazuje ukazovatele  

bežnej likvidity nad odporúčanú hodnotu.  

 

• Ukazovateľ celkovej likvidity vyjadruje pokrytie krátkodobých záväzkov obežnými aktívami. Tento  

ukazovateľ by mal dosahovať optimálne hodnoty 2 – 2,5 pri výrobných spoločnostiach, pri  

obchodných spoločnostiach môže byť tento ukazovateľ nižší bez významného nárastu rizika  

financovania. Hodnota celkovej likvidity je v dostatočnej výške.  

 

Ukazovatele zadlženosti - kvantifikujú mieru použitia cudzieho a vlastného kapitálu na financovanie  

potrieb Spoločnosti, štruktúru použitých zdrojov, ako aj schopnosť Spoločnosti vysporiadať sa so splácaním  

dlhov aj ich prípadnej ceny (úroku). 

Zadĺženosť 2020 2019

celková zadĺženosť 54,44% 0,00%

dlhodobá zadĺženosť 0,00% 0,00%
 

• Ukazovateľ celkovej zadlženosti vyjadruje štruktúru pasív Spoločnosti. Ukazovateľ zobrazuje aký je  

podiel cudzích zdrojov na celkových zdrojoch majetku. Väčšina majetku Spoločnosti je financovaná  

z vlastných zdrojov, menšiu mieru tvoria cudzie zdroje.  
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Ukazovatele aktivity - vyjadrujú viazanosť majetku, resp. záväzkov Spoločnosti alebo naopak, účinnosť  

využitia majetku v transformačnom procese. Viazanosť predstavuje dobu, počet dní, po ktoré príslušná  

majetková položka zotrváva v Spoločnosti. 

Aktivita 2020 2019

doba obratu pohľadávok ( dni ) 212 0

doba obratu záväzkov ( dni ) 453 0
 

• Ukazovateľ doba obratu pohľadávok predstavuje priemernú dobu od vzniku pohľadávky po jej inkaso  

od dlžníkov.  

• Ukazovateľ doba obratu záväzkov predstavuje priemernú dobu od vzniku záväzku po jej úhradu od  

Spoločnosti. 

9 Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa  

vyhotovuje výročná správa  

 

Po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne významné udalosti okrem udalostí popísaných v časti  

15 tejto výročnej správy.  

 

10 Predpoklad budúceho vývoja činnosti účtovnej jednotky  

 

Strategické ciele spoločnosti orientované predovšetkým na schopnosť Spoločnosti vytvárať zisk a na 

zaistenie dlhodobého rastu pridanej hodnoty Spoločnosti.  

Víziou Spoločnosti je udržanie si postavenia spoľahlivého, dôveryhodného a žiadaného partnera,  

schopného plniť najnáročnejšie požiadavky.  

Budúci rok plánujeme začať s počtom 4 zamestnancov (3 ZŤP + 1 asistent). Zákazky na frézovanie máme 
celoročne. Pokiaľ sa vyskytne obdobie s menším počtom objednávok, budeme sa pripravovať na leteckú 
sezónu – vytvoríme si sklad lietadiel pre našich obchodných partnerov aj pre náš priamy predaj. A v 
priebehu budúceho roku by sme radi na začiatku leteckej sezóny – apríl/máj 2021 zamestnali ďalších 2 
alebo 3 zamestnancov. 
Každý, kto sa rozhodne podnikať, verí, že uspeje. My sme presvedčení, že doterajšie skúsenosti, ako i 
vybudované vzťahy a profesionálna (často aj priateľská) spolupráca s malými i veľkými spoločnosťami, 
koncovými zákazníkmi a distribútormi je dostatočným predpokladom na úspech. 
 
11 Výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja  

 
V priebehu roka 2020 Spoločnosť nevykazuje výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.  

 
12 Obstarávanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných  
listov a obchodných podielov ovládajúcej osoby  

 
Spoločnosť v priebehu roka 2020 neobstarávala vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie  
a to vrátane ovládajúcej osoby.  

 
13 Návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty  

 
Spoločnosť zúčtuje na základe rozhodnutia valného zhromaždenia hospodársky výsledok - zisk za rok  
2020 v priebehu roka 2021. Manažment Spoločnosti navrhuje preúčtovať dosiahnutý zisk nasledovne:  
• Navýšenie Nerozdeleného zisku minulých rokov vo výške 32,00 EUR,  
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14 Údaje požadované podľa osobitných predpisov  

 
CNCteam, s. r. o.  ako registrovaný sociálny podnik – základné informácie  

 
Druh registrovaného sociálneho podniku (RSP): integračný  

Dátum priznania štatútu: 04.12.2020 

 
V roku 2020 poradný výbor nebol zriadený, nakoľko štatút sociálneho podniku sme získali v decembri 
2020. 
 

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 vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nesplynul alebo sa nezlúčil s inou  
osobou, ktorá nebola registrovaným sociálnym podnikom. RSP zároveň vyhlasuje, že v období, za ktoré  
je zostavená účtovná závierka, sa nerozdelil.  
 

Hlavným cieľom RSP v zmysle základného dokumentu Spoločnosti je poskytovanie spoločensky  
prospešnej služby v oblasti podpory regionálneho rozvoja a zamestnanosti.  
Činnosť, ktorou Spoločnosť dosahuje pozitívny sociálny vplyv v zmysle základného dokumentu  
Spoločnosti je najmä poskytovanie služieb a tovarov.  
Spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu v zmysle základného dokumentu je zamestnávanie  
znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb, a to najmä z radov zdravotne znevýhodnených občanov a  
umožnenie ich pracovnej integrácie.  
 

 
Prehľad o vývoji zamestnávania znevýhodnených a/alebo zraniteľných osôb v roku 2020 
 

1-6 
mesiac 

Celkový počet 
zamestnancov 

Znevýhodnené 
alebo 
zraniteľné 
osoby 

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

Merateľný PSV  
splnený / 
nesplnený 

9 0 0 0 % neplnený 

10 0 0 0 % neplnený 

11 0 0 0 % neplnený 

12 0 0 0 % neplnený 

 
 

 
 
RSP ako integračný podnik nesplnil merateľný PSV v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka.  
RSP neplnil podmienku v zmysle §6 odsek 1, písm. h) zákona o SE o minimálnom počte zamestnancov a 
ich úväzkoch. Nakoľko firma bola novovzniknutá a zapísaná do obchodného registra 30.09.2020. 
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RSP nie je povinný mať v zmysle §14 odsek 3 zákona o SE účtovnú závierku a výročnú správu overenú 
štatutárnym audítorom.  

 
RSP sa v zmysle §5 odsek 1, písmeno d, bod. 1. zákona o SE a v zmysle základného dokumentu zaviazal, 
že ak zo svojej činnosti dosiahne zisk, použije 100% zisku po zdanení na dosiahnutie hlavného cieľa, 
ktorým je dosahovanie merateľného PSV.  
RSP počas obdobia, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nemenil %-nú výšku zisku, ktorú sa zaviazal 
používať na dosiahnutie hlavného cieľa.  

 
RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nevyužil servisné poukážky.  
RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka využil zníženú sadzbu DPH (10%).  
RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nevyužil výhody pri verejnom 
obstarávaní. 

 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka neprijal verejné prostriedky podľa 
osobitných predpisov na tie 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.  
 

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 neodoberal 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 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 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. RSP splnil obmedzenie obchodovania v zmysle §24 odsek 7 zákona o SE.  

 
RSP si v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nevzal úver alebo pôžičku od závislej osoby.  

 
RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, dosiahol zisk, z ktorého 100 % po 
zdanení použije v zmysle základného dokumentu nasledovne:  
1. na plnenie daňových povinností a iných zákonných platieb,  
2. na doplnenie rezervného fondu,  
3. na uhradenie neuhradenej straty z minulých období do sumy daňovej straty,  
4. na vloženie do rezervného fondu na ich budúce použitie na dosiahnutie merateľného PSV.  

 
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.  

 

15 Organizačná zložka v zahraničí  
 
Spoločnosť nevykazuje organizačnú zložku v zahraničí. 
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16 Vplyv na životné prostredie  
 
Hlavnou činnosťou Spoločnosti je vyrábať výrobky, ktoré sú úplne znovu použiteľné a recyklovateľné .  
Táto činnosť znižuje negatívne dopady na životné prostredie. Z pohľadu celkového hodnotenia Spoločnosti 
a jej správania sa voči životnému prostrediu je možné konštatovať, že všetky procesy a činnosti  
vykonávané v Spoločnosti nemajú negatívny vplyv na životné prostredie.  
 

17 Významné riziká a neistoty  
 
Spoločnosť je každoročne vystavená bežným obchodným a prevádzkovým rizikám a neistotám.  
 

Daňové prostredie, v ktorom Spoločnosť na Slovensku pôsobí, závisí od bežnej daňovej legislatívy  
a praxe, ktorá má nízky počet precedensov. Pretože daňové úrady neposkytujú oficiálny výklad  
daňových zákonov a všetkých ustanovení, existuje riziko, že daňové úrady môžu požadovať úpravy  
základu dane, napr. z hľadiska transferového ocenenia, resp. iných úprav.  
 

 

Daňové orgány v Slovenskej republike majú rozsiahlu právomoc pri interpretácii platných daňových  
zákonov a predpisov počas previerky daňových poplatníkov. V dôsledku toho vzniká neistota týkajúca  

sa konečného výsledku previerok vykonaných daňovými úradmi. Nie je možné odhadnúť výšku  
potenciálnych daňových záväzkov súvisiacich s týmito rizikami.  
 

V roku 2020 sa vírus COVID-19 rozšíril do celého sveta a negatívne ovplyvnil mnoho  
krajín. Spôsobilo to vážny negatívny vplyv na svetový obchod, na firmy aj na jednotlivcov. Pokiaľ by ale 
negatívny vplyv COVID-19 pretrvával aj v tomto roku, môže to ohroziť budúci rozvoj Spoločnosti. 
 

Účtovná jednotka nebola vystavená žiadnym iným významným rizikám a neistotám.  
 

 

18 Prílohy  
 
     -  Účtovná závierka k 31.12.2020 

- Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2020 
 
 V Senici, 15.07.2021 


