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1. PROFIL SPOLOČNOSTI 
 
 
 

Spoločnosť COUPE INVEST, s. r. o.,  IČO: 47 220 201  bola založená v roku 2013 s predmetom 
činnosti: 
 
 

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

  (od: 28.06.2013) 

Oprava a kontrola požiarnych hydrantov   (od: 28.06.2013) 

Oprava a kontrola požiarnych vodovodov   (od: 28.06.2013) 

Opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov   (od: 28.06.2013) 

Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve   (od: 28.06.2013) 

Technik požiarnej ochrany   (od: 28.06.2013) 

poskytovanie služieb informátora   (od: 27.03.2014) 

uskutočňovanie stavieb a ich zmien   (od: 27.03.2014) 

prenájom hnuteľných vecí   (od: 27.03.2014) 

informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly   (od: 27.03.2014) 

činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov   (od: 27.03.2014) 

prevádzkovanie závodného hasičského útvaru   (od: 17.07.2014) 

Bezpečnostnotechnické služby   (od: 21.08.2020) 

Špecialista požiarnej ochrany   (od: 21.08.2020) 

Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany prác - výchova a vzdelávanie zamestnancov 
a vedúcich zamestnancov 

  (od: 21.08.2020) 

Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií   (od: 21.08.2020) 

 
 

Informácie o orgánoch spoločnosti: 
Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ JUDr. Marián Šmida od roku 2013. 
 
 
Informácie o spoločníkoch spoločnosti: 
JUDr. Marián Šmida – 100 % 
 
 
Organizačná štruktúra spoločnosti: 
Prevádzka je na Priemyselnej 12, 965 63 Žiar nad Hronom. 
 
 
Informácie o vývoji účtovnej jednotky a o stave, v ktorom sa nachádza: 
 
Spoločnosť zahájila svoju činnosť od roku 2013. Pre zabezpečenie svojej podnikateľskej činnosti 
vytvorila technické a personálne predpoklady a súčasne získala obchodných partnerov. Táto 
skutočnosť umožnila spoločnosti od začiatku svojej činnosti dosahovať obraty, ktoré vytvárali potrebné 
ekonomické výsledky pre ďalšie rozvíjanie spoločnosti. Spoločnosť hradí svoje záväzky v riadnych 
termínoch splatnosti. Voči orgánom štátnej správy a zamestnancom nevykazuje žiadne záväzky po 
splatnosti. 
 
Spoločnosť COUPE INVEST, s. r. o. do roku 2019 pôsobila v prenajatých priestoroch ZHÚ Strážske, 
kde prevádzkovala Ohlasovňu požiarov.  Pracovisko bolo vyčlenené ako chránené a zamestnancami 
pracoviska boli ťažko zdravotne postihnuté osoby. 
V marci 2019 odkúpila spoločnosť COUPE INVEST, s. r. o. Závodný hasičský útvar v Žiari nad 
Hronom. Od roku 2019 pôsobí vo vlastných priestoroch. Vrámci Hasičského útvaru bolo vyčlenené 
chránené pracovisko – Ohlasovňa požiarov, kde spoločnosť naďalej zamestnávala osoby s ťažkých 
zdravotným postihnutím. 
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Spoločnosť sa rozhodla požiadať o štatút sociálneho podniku, nakoľko už ako chránená dielňa 
prispieva k podpore zamestnanosti znevýhodnených uchádzačov – zdravotne postihnuté osoby. Ako 
integračný sociálny podnik sa bude spoločnosť naďalej venovať zámeru podporovať zamestnávanie 
znevýhodnených a zraniteľných skupín obyvateľstva s pôsobnosťou hlavne v okrese Žiaru nad 
Hronom a v blízkom okolí, kde má spoločnosť prevádzku. 

 
Dňa 14.10.2020 spoločnosť COUPE INVEST, s. r. o. získala štatút registrovaného sociálneho 
podniku. Ovplyvnilo to hlavne výšku miezd zamestnancov. Vďaka príspevkom na mzdy ťažko 
zdravotne postihnutých osôb bolo v možnostiach spoločnosti navýšiť zamestnancom mzdy a tým aj 
investovať väčšie finančné prostriedky do rozširovania podnikateľskej činnosti. 
 
Rok 2020 sa niesol v znamení korona-krízy. Spoločnosť vykonala v rámci krízového manažmentu 
všetky nevyhnutné kroky na to, aby všetky základné finančné ukazovatele boli dodržané a aby bola 
v rámci možností zachovaná finančná stabilita firmy. Boli vykonané všetky kroky a použité všetky 
zákonné prostriedky na zachovanie zdravého cash-flow. Vzhľadom na túto situáciu a špecifické 
činnosti nášho Závodného hasičského útvaru, ktoré jeho zamestnanci vykonávajú, taktiež špeciálne 
materiálno-technické vybavenie a výcvik hasičov, nám v období korona-krízy vzrástla potreba 
zásahov. Naše činnosti sa rozrástli o zásahy v špeciálnych záchranárskych oblekoch a využívaní 
dekontaminácie a dezinfekcie priestorov, kde sa pohybovalo väššie množstvo ľudí, ktorí mohli byť 
prenášačmi vírusu Kovid-19. 
 
 
Prehľad najdôležitejších dodávateľov spoločnosti:  
 
Medzi najdôležitejších dodávateľov spoločnosti patria - OCTAN plus s. r. o. 
       - AUTOGRAND, a. s. 
       - Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a. s. 
       - UP Slovensko, s. r. o. 
       - ZSNP TRADE, s. r. o. 
 
 
Prehľad najdôležitejších odberateľov spoločnosti:  
 
Medzi najdôležitejších odberateľov spoločnosti patria - Slovalco, a. s. 
       - Nemak Slovakia s. r. o. 
       - Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a. s. 
       - Fagor Ederlan Slovensko, a. s. 
       - Mesto Handlová 
       - VUM, a. s. 
       - Bring Trucking a. s. 
 
Členstvo v komorách:  
 
Spoločnosť nie je členom žiadnej komory. 
 
Náklady vynaložené na reklamu :   
 
Spoločnosť vynaložila finančné prostriedky na reklamné predmety vo výške 2 964,38 Eur. 
 
Informácie o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí: 
Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí. 
 
Ďalšie informácie: 
Neexistuje podnik, ktorý zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov, pre 
ktoré je spoločnosť COUPE INVEST, s.r.o. dcérskym podnikom. 
Neexistujú podniky, v ktorých je spoločnosť neobmedzene ručiacim spoločníkom. 
 
Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja: 
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Spoločnosť neúčtovala o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja, nakoľko takáto skutočnosť 
nenastala. 
 
Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, podielov: 
Spoločnosť neúčtovala o nadobudnutí vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, 
dočasných listov ani o obchodných podieloch ovládajúcej osoby, nakoľko takáto skutočnosť 
nenastala. 
 
Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré 
sa vyhotovuje výročná správa. 
Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19 (Coronavirus). V prvých 
mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a negatívne ovplyvnil mnoho krajín. Pre našu 
spoločnosť mal pozitívny vplyv na ekonomickú situáciu spoločnosti, v roku 2020 sme vykonávali 
dezinfekcie priestorov, v ktorých prebiehalo testovanie, prišlo k predaju respirátorov a hygienických 
rúšok.  
V roku 2021 si spoločnosť zriadila mobilné odberové miesto kde vykonávala testovanie občanov na 
vírus COVID-19.  V súvislosti so zriadením MOM sa podarilo spoločnosti zazmluvniť niekoľko obcí 
a spoločností, v ktorých sa vykonávalo testovanie za dohodnuté ceny. 
 
 
Informácie o budúcom vývoji účtovnej jednotky: 
Spoločnosť bude pokračovať v roku 2021 ako registrovaný sociálny podnik. Stratégia ktorá bola 
nastavená v predchádzajúcom období ostala zachovaná, a to: neustále zvyšovanie ochrany zdravia 
a majetku našich obchodných partnerov. Progresívne reagovať na vzniknuté nové situácie spojené 
s ochranou zdravia pred pandémiou. Na rok 2021 má firma reálne vyhliadky prekročiť plánované 
obraty, čo sa týka obratu a z neho vychádzajúcich pridružených čísel, t. j. očakávame obrat na úrovni 
1 000 000,- Eur. 
 

 
Informácie o vplyve účtovnej jednotky na životné prostredie: 

Spoločnosť nemá negatívny vplyv na životné prostredie.   

 

 
Informácie o významných rizikách a neistotách, v ktorých sa účtovná jednotka nachádza: 
 
Hlavným rizikom spoločnosti je finančná stabilita odberateľov aby boli schopní splácať svoje záväzky 
načas. Aby sa kvôli neschopnosti odberateľov splácať svoje záväzky nedostala do druhotnej platobnej 
neschopnosti. 

 
 
Informácie o cenových a úverových rizikách,  informácie o rizikách súvisiacich s tokom v hotovosti: 
Spoločnosť čerpala dlhodobý úver, ktorý bol v roku 2019 použitý na  kúpu časti podniku 
a nehnuteľnosť, v ktorej sa nachádza hasičský útvar.  
 
Rizikom cash flow je finančná stabilita odberateľov.  
 
 

2. ZHODNOTENIE DOSAHOVANIA POZITÍVNEHO SOCIÁLNEHO VPLYVU, KTORÝ MÁ 

REGISTROVANÝ SOCIÁLNY PODNIK UVEDENÝ VO SVOJOM ZÁKLADOM DOKUMENTE  
 

Spoločnosti COUPE INVEST, s. r. o. sa podarilo navýšiť počet zamestnávaných ŤZP osôb čím 
podporuje zamestnanosť týchto osôb a prispieva k ich začleneniu do pracovného prostredia. Vďaka 
tomu, že spoločnosť necháva 100% nerozdeleného zisku v spoločnosti môže zvyšovať mzdy svojich 
zamestnancov, rozširovať činnosť podniku a obnovu opotrebovaného hmotného majetku. 
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3.  PREHĽAD ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁRNOM ROKU: 
 
Spoločnosť COUPE INVEST, s. r. o. okrem hlavnej podnikateľskej činnosti a to protipožiarna ochrana 
a prevádzkovanie závodného hasičského útvaru poskytuje: 
- poštové služby pre zazmluvnených odberateľov 
- dezinfekcia priestorov 
- poskytovanie predlekárskej starostlivosti 
- meranie teploty zamestnancov našich odberateľov 

 
4. ZLOŽENIE ORGÁNOV REGISTROVANÉHO SOCIÁLNEHO PODNIKU A ICH ZMENY, KU 

KTORÝM DOŠLO V PRIEBEHU KALENDÁRNEHO ROKA: 
 
Poradný výbor v registrovanom sociálnom podniku bol volený v roku 2021 nakoľko v roku 2020 
neustále pretrvával núdzový stav a zákaz zhromažďovania sa. Nebolo možné uskutočniť voľby do 
poradného výboru. 
 

5. ÚDAJE URČENÉ VALNÝM ZHROMAŽDENÍM, SPRÁVNOU RADOU ALEBO INÝM OBDOBNÝM 

ORGÁNOM REGISTROVANÉHO SOCIÁLNEHO PODNIKU: 

100% zisku sa použije na ďalší rozvoj spoločnosti. 
 
 

 
 

6. SÚHRNNÉ UKAZOVATELE V EUR 
 

                                                                              2020                      2019                      Rozdiel     

AKTÍVA CELKOM                          712 322 715 885  -3 563 

Neobežný majetok                            537 368 514 141  59 227 

Dlhodobý hmotný majetok              537 368 514 141  59 227 

Dlhodobý finančný majetok                    0  0   0 

Obežný majetok                              171 729 201 726  -29 997 

Zásoby                                               4 716  0   4 716 

Dlhodobé pohľadávky                                 0  0   0 

Krátkodobé pohľadávky                     131 903 187 420  -55 517 

Finančné účty                                     35 110  14 306   20 804 

Časové rozlíšenie                                  3 225  18   3 207 

PASÍVA CELKOM          712 322 715 885  -3 563 

Vlastné imanie                                  183 134 117 143  65 991 

Základné imanie                                  5 000  5 000   0 

Kapitálové fondy                                 105 000 105 000  0 

Zákonný rezervný fond                            0  0   0 

Hosp. výsledok min. rokov                   -22 118  5 689   - 27 807 

Hosp. výsledok účt. obdobia                  95 252  1 454   -93 798 

Záväzky                                                529 188 598 742  -69 554 

Rezervy                                               

Dlhodobé záväzky                                  36 760  3 174   33 586 

Krátkodobé záväzky                            140 041 178 345  -38 304 

Bankové úvery a výpomoci                   52 500  20 348   32 152 

Krátkodobé finančné výpomoci               16 250  16 250   0 

Časové rozlíšenie                                   



6 

 

                                                                        
 
 
Členenie pohľadávok:                                                                                               stav netto 
 

Pohľadávky v lehote splatnosti                                                                             10 665 

Pohľadávky po splatnosti 30 - 360 dní                   1 497                                                           

Pohľadávky po splatnosti nad  360 dní                                   817                                    

Pohľadávky z toho v právnom vymáhaní                                                           0              

 
Priemerná doba inkasa pohľadávok: 
 Rok 2019 – 30 dní 
 Rok 2020 – 30 dní    
 
 
 

7. HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK 
 

Hospodársky výsledok za rok 2019 – zisk vo výške 1 453,77 EUR  bol schválený   Valným 
zhromaždením spoločnosti dňa 28.05.2020 a bol  preúčtovaný na účet nerozdelený zisk  minulých 
rokov, tzn. na účet 428.   

 
      Za rok 2020 spoločnosť COUPE INVEST, s.r.o. vykázala zisk pred zdanením vo výške 95 252,33 EUR 

ako rozdiel medzi triedou 5 náklady a triedou 6 výnosy. 
 
Najvyšší podiel na výnosoch predstavujú tržby za vlastné výkony. 
 
Tržby voči zahraničiu predstavujú 0,- Eur. 
 

8. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH: 

Zostatok v pokladni na účte 211 k 31.12.2021 je vo výške 1 751,29 Eur. 
Zostatok na účtoch v bankách na účte 221 k 31.12.2021 je vo výške 31 498,28 Eur. 
Spoločnosť má k 31.12.2021 kontokorent vo výške 0,00 Eur. 
 
 
 

9.  POMEROVÉ  UKAZOVATELE.  
 

Ukazovateľ  
 

hodnota v 2019 2020 

Celková zadĺženosť % 51 48 

Rentabilita tržieb % 0 14 

Rentabilita vlastného imania % 1 48 

 
 
 

10.  ZAMESTNANOSŤ 
                                                 

 
K 31.12.2020  spoločnosť zamestnávala 23 fyzických osôb. Z toho: 
- 12 zamestnancov je zamestnaných na pracovnej pozícii Hasič, 
- 6 zamestnancov je zamestnaných na pracovnej pozícii Operátor ohlasovne požiarov,  
- 2 zamestnanci sú zamestnaní na pracovnej pozícii Technik BOZP a PO, 
- 1 zamestnanec je zamestnaný na pracovnej pozícii Pomocné administratívne práce, 
- 1 zamestnanec je zamestnaný na pracovnej pozícii Veliteľ ZHÚ, 
- 1 zamestnanec je zamestnaný na pracovnej pozícii Obchodný zástupca. 
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Spoločnosť zamestnávala 6 zamestnancov s ťažkým zdravotným postihnutím. 
 
V priebehu roku 2020 boli prijatí 13 pracovníci, výpoveď dalo 14 zaestnancov. 
 
Priemerný prepočítaný stav k 31.12.2020 bol 21. 
 
Štruktúra vynaložených osobných nákladov: 
521 mzdové náklady            154 507,32 EUR 
522 Príjmy spoločníkov zo ZČ      3 670,79 EUR 
524 Zákonné soc. poistenie        53 353,32EUR 
527 Sociálne náklady      11 349,89 EUR 
 
Tvorba SF 846,04 EUR, čerpanie SF 0,00 EUR. 
Predpokladaný počet zamestnancov v roku 2021  je 24.     
 

11. Základné imanie 
                                                            
 

Základné imanie spoločnosti predstavuje 5 000 EUR. V roku 2020 neprišlo k zmene základného 
imania spoločnosti. 
 

 
 

12. Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku 
 
 

Spoločnosť dosiahla za rok 2020 hospodársky výsledok vo výške 95 252,33 Eur. Spoločnosť si 
uplatnila úľavu na dani 100% vo výške 19 052,55 Eur v zmysle §30 d) ZDP a je povinná 100% zisku 
použiť na plnenie hlavného cieľa RSP. 
 
 

13. Účtovné princípy a poznámky k finančným výkazom 
 

Spoločnosť vedie účtovníctvo v súlade so zákonom č. 431/2002 Zb. z o účtovníctve a podľa 
účtovnej osnovy a postupov účtovania pre podnikateľov v znení opatrenia MF SR č. 23 054/2002-
92 v znení neskorších predpisov. 
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.  
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli konzistentne aplikované. Účtovná jednotka 
spĺňa   kritéria k 1.1.2020 ako malá účtovná jednotka. 
Spoločnosť neúčtovala o odloženej dani nakoľko si uplatnila úľavu na dani podľa zákona číslo 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov §30 d) v znení neskorších predpisov. 

 
 

 Spôsob ocenenia 
 

      Spoločnosť v roku 2020 oceňovala v súlade so zákonom o účtovníctve. Zásoby oceňovala  
      obstarávacími cenami. Vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním zásob – dopravné a clo sú 

rozpúšťané podľa stanoveného vzorca. 
   Hmotný majetok sa oceňuje na úrovni obstarávacej ceny, ktorá zahŕňa všetky výdaje          

spojené s obstaraním.  
   Podnik netvoril zásoby vytvorené vlastnou výrobou. 
   Spoločnosť oceňovala pohľadávky pri ich vzniku, záväzky, peňažné prostriedky a ceniny 

menovitou hodnotou. 
   Spoločnosť oceňovala rezervy v očakávanej výške záväzku. 
 
   Náklady budúcich období  – sa vykázali vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady časovej 

a vecnej súvislosti s účtovným obdobím. Účty časové rozlíšenia  nákladov a výnosov  sa 
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nepoužijú , ak ide o nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad týkajúci sa časového 
rozlíšenia  nákladov alebo  výnosov  posledného  a  prvého mesiaca  účtovného obdobia 

   podľa § 56 osd.14 Postupov účtovanie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného 
účtovníctva. 

 
      Spoločnosť nevlastnila finančné investície, neprijala darovaný majetok .  
 
   

 Spôsob uplatnený pri prepočte údajov v cudzích menách na EUR 
                  
    Pri prepočte na EUR sa postupuje v súlade so zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania 
    pre podnikateľov. Majetok v cudzej mene a  prostriedky v hotovosti sú účtované   kurzom ECB 
platným  v  deň   predchádzajúci DUUP a na konci roka 2020 prepočítané kurzom ECB k 31.12.2020.    
 
     

 Spôsob odpisovania 
                                                             
  
    Pri odpisovaní HM  spoločnosť postupuje v súlade so zákonom o dani z príjmu č. 595/2003    
    Z.z. Účtovné odpisy sa rovnajú daňovým odpisom. Pri drobnom hmotnom a nehmotnom majetku                      

 sa používa odpis vo výške 100% obstarávacej ceny. Drobný hmotný majetok sa účtuje ako zásoby.  
    
 
 

14.  STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV: 
     
    Tab. Majetok a záväzky v EUR   
     

  31.12.19 31.12.20 

 

Rozdiel 

 Údaje o tom, či sú veličiny auditované, 
alebo nie 

Neauditované  Auditované   

 MAJETOK SPOLU 
715 885 712 322 

-3 653 

 Majetok celkom: 715 885 712 322 -3 653 

A. Neobežný majetok  
514 141 537 368 

23 227 

A.I Dlhodobý nehmotný majetok  0 0 0 

A.II Dlhodobý hmotný majetok  514 141 537 368 23 227 

A.III Dlhodobý finančný majetok  0 0 0 

B. Obežný majetok  201 726 171 729 -29 997 

B.I Zásoby 0 4 716 4 716 

B.II Dlhodobé pohľadávky 0 0 0 

B.III Krátkodobé pohľadávky 187 420 131 903 -55 517 

B.V Finančné účty 14 306 35 110 20 804 

C. Časové rozlíšenie 18 3 225 3 207 

 Vlastné imanie a záväzky celkom: 715 885 712 322 - 3263 

A. Vlastné imanie  117 143 183 134 65 991 
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  31.12.19 31.12.20 

 

Rozdiel 

A.I Základné imanie  5 000 5 000 0 

A.III Kapitálové fondy  105 000 105 000 0 

A.IV Zákonné rezervné fondy   0 0 0 

A.VII Výsledok hospodárenia minulých rokov 5 689 -22 118 27 807 

A.VII
I 

Výsledok hospodárenia za účtovné 
obdobie  1 454 95 252 

93 798 

B. Závazky 598 742 529 188 -69 554 

B.I. Dlhodobé záväzky  3 174 36 760 33 586 

B.III Dlhodobé bankové úvery 380 625 275 625 -105 000 

B.IV Krátkodobé  záväzky  178 345 140 041 -38 304 

B.V  Krátodobé rezervy 0 8 012 8 012 

B.VI  Bežné bankové úvery  20 348 52 500 32 152 

B.VII Krátkodobé finančné výpomoci  16 250 16 250 0 

C. Časové rozlíšenie 0 0 0 

 
 
 
 
     Pohyb na účtoch dlhodobého hmotného majetku v priebehu roku 2020 bol nasledovný: 
 

 OC k 1.1.2020 prírastky úbytky OC 
k 31.12.2020 

Pozemky 34 095,75  9 095,75 25 000 

Budovy a 
stavby 

420 166,25  20 166,25 400 000 

Samostatné 
hnuteľné veci 

82 400 71 035 12 400 141 035 

     

 
    
Spoločnosť COUPE INVEST, s. r. o. vyradila nehnuteľnosť, ktorou vznikol úbytok na účtoch: 
Pozemky, Budovy a stavby. 
 
V priebehu roku 2020 sa snažila spoločnosť obnoviť vozový park Hasičského útvaru a nakupovala 
nové špeciálne hasičské vozidlá ako aj osobné vozidlá. Pri obnove vozového parku odpredala vozidlá, 
ktoré boli stále prevádzkyschopné. 
Spoločnosť COUPE INVEST, s. r. o. v roku 2019 odkúpila časť podniku, na kúpu ktorého si musela 
vziať dlhodobý úver. Výnosy spoločnosti pomaly rastú, nakoľko konateľ spoločnosti rokuje o nových 
podmienkach s existujúcimi odberateľmi a podarilo sa mi získať aj nových odberateľov. Neustále 
pracuje na rozširovaní podnikateľskej činnosti. 
 
Vďaka pravidelným príjmom je spoločnosť schopná splácať svoje záväzky pravidelne a bez 
omeškania. 
 
Transformáciou z chránenej dielne na registrovaný sociálny podnik získala vyššie dotácie na mzdy 
ŤZP zamestnancov, čim viditeľne vzrástli aj mzdové náklady na mzdy pre zamestnancov. 
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Spoločnosť v priebehu roka obnovila vozový park, ktorý bol značne zastaralý. 
 
 
Tab. Výnosy a náklady v EUR 
 

  31.12.2019 

31.12.2016 

 

31.12.2020 Rozdiel 

 Údaje o tom, či sú veličiny auditované, alebo nie Neauditované  Auditované   

* Čistý obrat             
641 220 669 306 

28 086 

** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu 
641 220 669 306 

28 086 

I. Tržby z predaja tovaru             0 5 266 5 266 

II. Tržby z predaja vlastných výrobkov 0 24 080 24 080 

III. Tržby z predaja služieb 568 550 584 648 16 098 

IV. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0 0 0 

VI. Tržby z predaja DNM,DHM a materiálu   51 020 4 329 -46 691 

VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 21 650 50 983 29 333 

** Náklady na hospodársku činnosť 625 044 560 058 -64 986 

A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného 
tovaru 489 0 

-489 

B. Spotreba materiálu, energie 165 418 107 586 -57 832 

D. Služby 93 478 192 500 99 022 

E. Osobné náklady 355 310 222 881 -132 429 

F. Dane a poplatky 1 462 5 770 4 308 

G. Odpis a opravné položky k DNM a DHM 8 857 18 546 9 689 

H. Zostatková cena predaného dlhodobého 
majetku a predaného materiálu  0 0 

0 

I. Opravné položky k pohľadávkam 0 0 0 

J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť 30 12 775 12 745 

*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej 
činnosti  16 176 109 248 

93 072 

* Pridaná hodnota 309 165 313 908 4 743 

** Výnosy z finančnej činnosti spolu 0 0 0 

VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0 0 0 

IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku 0 0 0 

X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku 0 0 0 
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  31.12.2019 

31.12.2016 

 

31.12.2020 Rozdiel 

XI. Výnosové úroky 0 0 0 

XII.  Kurzové zisky 0 0 0 

XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy 
z derivátových  operácii 0 0 

0 

XIV.  Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 

** Náklady na finančnú  činnost spolu 14 336 13 996 -340 

K.  Predané cenné papiere a podiely  0 0 0 

L. Náklady na krátkodobý finančný majetok 0 0 0 

M. Opravné položky k finančnému majetku 0 0 0 

N.  Nákladové úroky 9 460 11 356 1 896 

O. Kurzové straty 0 0 0 

P. Náklady na precenenie cenných papierov a 
náklady na derivátové operácie  0 0 

0 

Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 876 2 640 -2 236 

*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -14 336 -13 996 340 

**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 
pred zdanením 1 840 95 252 

93 412 

R. Daň z príjmov   386 0 -386 

R. 1. - splatná 386 0 -386 

    2. - odložená  0 0 0 

S. Prevod podielov na výsledku hospodárenie 
spoločníkom  0 0 

0 

*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 
po zdanení  1 454 95 252 

93 798 

 
 

15. PREHĽAD PRÍJMOV V ČLENENÍ PODĽA ZDROJOV: 

Tržby za vlastné výrobky:    24 080,37 Eur 
Tržby z predaja služieb:   584 647,98 Eur 
Tržby za tovar:        5 265,66 Eur 
Tržby z predaja majetku:      4 329,55 Eur 
Dotácie:      50 982,60 Eur 
 
 
 
Príloha č. 1: 
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Správa audítora o overení účtovnej závierky  
 
Povinnosť overenia účtovnej závierky a výročnej správy vyplynula účtovnej jednotke z § 15 Zákona č. 
112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.  
 
Účtovná závierka a súlad výročnej správy s účtovnou závierkou bol overený audítorom Ing. Jaroslavou 
Lesayovou, Trnava, č. licencie SKAu 841. Audítor k účtovnej závierke správu s nepodmieneným 
názorom so zdôrazňujúcim odsekom. 
 
 
Príloha č. 2: 
 
Účtovná závierka r. 2020 
Súvaha, Výkaz ziskov a strát UZPODv14 
Poznámky Úč PODV 3-01 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


