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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, ktorý je v našom
prípade  zakladateľská  listina  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.  Pre porovnanie
predchádzajúceho kalendárneho roka 2019, kedy sme mali  taktiež časť roka štatút  registoravaného
sociálneho podniku, nedošlo k zmenám v tejto oblasti.  Podľa nášho názoru sme pozitívny sociálny
vplyv dosahovali aj zamestnávaním osôb, ktoré sa spolupodielali na riadení nášho sociálneho podniku.
Naše  služby  vykonávala  len  výhradne  znevýhodnená  osoba,  táto  osoba  sa  podieľaľa  na  všetkých
dôležitých rozhodnutiach, v zmysle, že o nich rozhodovala.

Z hľadiska vykonávaných činností sme vykonávali podnikateľskú a nepodnikateľskú činnosť. Tržby
sme mali  z  poradenstva v oblasti  ochrany osobných údajov a to  vypracovaním takzvaných GDPR
smerníc. V styku s verejnosťou sme využili aj možnosť poskytovania bezplatného poradenstva v oblasti
vedenia  účtovníctva,  ako  aj  sme  viedli  účtovníctvo  niektorým  daňovým  subjektom.  Problematiku
registrovaných  sociálnych  podnikov  a  výhod  z  nich  súvisiacich  sme  šírili  ďalej.  V  oblasti
nepodnikateľskej  činnosti  sme  sa  snažili  podporovať  vedomosťami  v  oblasti  takzvanej  sociálnej
ekonomiky. Za týmto účelom sme absolvovali mnoho obchodných stretnutí, aj mimo pracovnej doby, v
záujme vyjsť v ústrety začínajúcim podnikateľom. Spomínané obchodné stretnutia mali hlavný cieľ
zvyšovania povedomia o sociálnych podnikoch, ale aj  sčasti  vzdelávacia činnosť v oblasti  rôznych
sociálnych  práv.  V  roku  2020  sme  primárne  ponúkali  vypracovanie  takzvaných  GDPR  smerníc,
väčšina príjmov, bola z tejto oblasti.

Do 31. 03. sme vypracovali účtovnú závierku v zmysle riadnej účtovnej závierky, v zmysle zákona o
účtovníctve. V zákonnej lehote sme schválili účtovnú závierku zodpovednou osobou, v zmysle zákona.
Účtovná závierka sa povinne zverejňuje pre spoločnosti s ručením obmedzeným 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. Dosahovali sme len tržby za služby, keďže sme obchodná spoločnosť, ktorá sa v zásade
zamerala na poskytovanie služieb.

Z  hľadiska  aktív,  boli  významné  predovšetkým pohľadávky  voči  odberateľom,  vzniknuté  v  rámci
upomínacieho konania, kedy bol vydaný platobný rozkaz voči dvom odberateľom a priznané paušálne
náhrady nákladov spojených s uplatnením nároku na súde. Ďalšia pohľadávka bola voči nemajetnému
odberateľovi.  V súčasnosti v roku 2021 už neevidujeme však žiadne splatné pohľadávky. Uvedenou
poslednou vetou chceme akosi zdôrazniť, že v prvom rade sme sa snažili vychádzať v ústrety našim
odberateľom, ktorí však niekedy boli v omeškaní s plnením svojich povinnosti aj niekoľko mesiacov,
bez toho, aby s nami vôbec komunikovali. Z hľadiska peňažných prostriedkov sme mali peniaze na



bežnom bezúročnom účte pre podnikateľov. Pôvod týchto financií je zo splateného vkladu spoločníka
pri  založení  obchodnej  spoločnosti,  tržieb,  vyrovnávacieho príspevku v  zmysle  zákona o  sociálnej
ekonomike a sociálnych podnikoch,

Z  hľadiska  pasív,  najvýznamnejšia  položka  bola  základné  imanie.  K  navyšovaniu  ani  znižovaniu
základného imania v našej obchodnej spoločnosti nedošlo. Vlastné imanie sa dosiahlo záporné. Boli
vytvorené kapitálové fondy.  Zákonný rezervný fond bol ešte z predchádzajúceho účtovného obdobia,
vo vyššej výške ako požadoval zákon,  tento bol v priebehu roka 2020 vyčerpaný.  Za rok 2020 sme
dosiahli stratu. Za stratu môže predovšetkým začínajúce podnikanie, dočasná pracovný neschopnosť
zamestnanca v časti  kalendárneho roka,  zníženie záujmu o GDPR smernice  a  začínajúca  takzvaná
korona kríza, V roku 2020 sme zvažovali aj prekážku na strane zamestnávateľa, z dôvodu uzavretých
prevádzok,  kedy  sme  nemohli  len  tak  ľahko  vyhľadávať  potencionálnych  zákazníkov  osobným
stretnutím. V roku 2020 sme vyhľadávali skôr kontakt prostedníctvom elektronickej siete. S tým súvisí
aj možný pokles cestovných nákladov. Záväzky voči zamestnancom boli z dôvodu, že k 31. 12. sa ešte
nevyplatili  mzdy  a  odvody za  mesiac  december,  ide  o  bežnú  situáciu  z  hľadiska  zamestnávateľa.
Riadne a  včas  neuspokojené záväzky z  našej  strany neevidujeme.  Z hľadiska  ďalších záväzkov je
najvýznamnejšia  položka  z  dôvodu  prijatej  bezúročnej  pôžičky  od  spoločníka.  Nebola  poskytnutá
žiadna výhoda, v zmysle poplatku za uzavretie zmluvy o pôžičke vo forme poplatku za poskytnutie
úveru,  ako aj  spomínaných   neposkytnutých  úrokov.   V súčasnosti  v  roku 2021 už  došlo  však  k
splneniu našej povinnosti, a tak záväzkový vzťah v tejto súvislosti už zanikol.

Z hľadiska výkazu ziskov a strát, najvýznamnejšia položka bola, už spomínané vyrovnávacie príspevky
na  celkovú  cenu  práce  zamestnanca.  Menej  významná  položka  bola  taktiež  už  v  spomínaných
poskytnutých službách. Spotreba materiálu predstavovala kúpu toneru, kancelárskeho papiera a kúpa
notebooku pre našu obchodnú spoločnosť, s ktorou pracoval výhradne náš zamestnanec. V súvislosti s
kúpou notebooku sa nejednalo o dlhodobý hmotný majetok z dôvodu nižšej obdstarávacej ceny. Mohli
sme sa teda rozhodnúť medzi zaradením do majetku a následne notebook odpisovať,  alebo ho dať
rovno do spotreby, pričom sme volili druhú možnosť. Z hľadiska prijatých služieb, ide o poskytnutú
záruku, ktorú keďže sme pri kúpe notebooku deklarovali, že sme podnikateľšký subjekt museli uhradiť
ak sme chceli záruku, pretože sa na nás nevzťahoval zákon o ochrane spotrebiteľa.  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. Posledná menej významná položka výkazu ziskov a strát predstavovala pridaná hodnota,
ktorá vznikla v zmysle zákona a bola akýmsi výsledkom toho, ako sa nám v skutočnosti darilo.

Účtovná závierka bola schválená 18. 01. 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 kryli výnosy a náklady s príjmami a výdavkami
takmer vo všetkých prípadoch v jednom momente. Rozlišovanie medzi týmito 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 iba daňové
výnosy  a  náklady. Povinnosť  viesť  podvojné  účtovníctvo sme  mali  z  dôvodu,  že  sme  obchodná
spoločnosť  zapísaná  v  obchodnom registri,  ale  aj  z  dôvodu,  že  to  vyžaduje  aj  zákon  o  sociálnej
ekonomike  a  sociálnych  podmikoch.  Najvýznamnejšie  výnosy  boli  už  spomínané  schválené
vyrovnávacie  príspevky,  kedy  výnos  vznikol  v  momente  účinnosti  dohody  o  týchto  príspevkoch.



Následne  po schválení  vyrovnávacích  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 podnikateľký
bankový  účet,  a  to  konkrétne  tržby  za  poskytnuté  služby.  Prijali  sme  však  aj  zálohové  platby  v
hotovosti, čo sme mohli aj bez registračnej pokladnice. Registračnú pokladnicu sme nikdy nemali. Pri
zálohových  platbách  sa  nejednalo  o  tržby,  išlo  o  zálohu,  následne  sa  všetko  vyrovnalo  z  dôvodu
započítania  v  zmysle  obchodného  zákonníka.  Výdavky  predovšetkým  prestavovali  úhrady  čistých
miezd,  ako  aj  odvodov.  Ďalšie  významné  položky  z  nášho  hľadiska  na  účely  výročnej  správy
predstavovali úhrady ďalších drobných nákladov.

Z  príjmov podľa zdrojov, sme využívali vlastné zdroje ako aj  cudzie zdroje.  Cudzie zdroje boli  z
dôvodu poskytnutých vyrovnávacích príspevkov vyššie, ako tie vlastné. Cudzí zdroj predstavovala aj
prijatá pôžička. Ďalšia položka vlastných zdrojov predstavovali kapitálové fondy. Z hľadiska vlastných
zdrojov  je  nepochybne  najvyššia  položka  základné  imanie,  pričom  nasledujú  kapitálové  fondy.  Z
hľadiska sociálnych podnikov sú možno významné ešte aj dary, my sme však žiaden dar za rok 2020
neprijali.

Z  majetku sme mali finančný majetok, a to konkrétne, peniaze na účte v banke. Kúpený notebook
nepredstavoval majetok z dôvodu, že v zmysle účtovníctva sa nejednalo o dlhodobý majetok, ale o
materiál, kedy možno paradoxne notebook, aj keď jeho predpokladaná doba použiteľnosti je dlhšia ako
jeden rok považovať za materiál v zmysle spotreby, z dôvodu výšky obstarávacej ceny. Z pohľadu
finančného majetku, sme sa nedostali do situácie ani prvotnej ani druhotnej platobnej neschopnosti.

Z hľadiska pohybu záväzkov nedošlo k významnejším tokom v zmysle cesie a intercesie. Zálohové
platby sme len prijímali, pričom za celé obdobie sme v konečnom dôsledku neposkytli. 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. Z hľadiska záväzkov prišlo iba ku klasickému obchodnému styku. So zahraničím sme
obchodovali len v zmysle prijatej služby, kedy nám ešte v priebehu roku 2019 bola poskytnutá služba v
zmysle webshosting a služby vedenia domény, pričom z hľadiska roku 2020 má táto služba význam, že
v tomto roku sme ešte mali zriadené webové sídlo, to však nebolo po celý rok 2020. V súčasnosti v
roku 2021 už nemáme zriadené webové sídlo.

Z  hľadiska  orgánov  registrovaného  sociálneho  podniku,  ako  aj  z  hľadiska  práva  obchodných
spoločností  nedošlo  k  zmenám.  Bol  zriadený  orgán  obchodnej  spoločnosti konateľ,  ktorý  mal
predovšetkým z hľadiska obchodného zákonníka povinnosť obchodného vedenia spoločnosti, ako aj
riadneho  vedenia  účtovníctva,  pričom  tieto  povinnosti  sa  istým  spôsobom  dopĺňali  o  povinnosti
registrovaného sociálneho podniku, kedy konateľ vykonával všetky právne úkony v mene a na účet
nášho  registrovaného  sociálneho  podniku.  K  zmene  zakladateľskej  listiny  v  priebehu  roka  2020
nedošlo.  Povinnosti konateľa, ako aj  povinnosti  registrovaného sociálneho podniku boli  v zásade v
zakladateľskej  listine.  Prípadné zmeny v právnej  oblasti  našich  povinností  riešil  konateľ.  V jednej
osobe sa stretol spoločník, konateľ, jediný zamestnanec, zodpovedný zamestnanec a aj osoba uznaná za
invalidnú.  Preto  sme  počas  celej  doby  trvania  registrovaného  sociálneho  podniku  uplatňovali
demokratickú  správu,  čo  sme  aj  deklarovali  v  zakladateľskej  listine.  Jediným  konateľom  a  aj
zamestnancom  bol  Mgr.  Lukáš  Lamprecht.  Valné  zhromaždenie  bolo  nahradené  rozhodnutím
spoločníka.  Žiaden  ďalší  kontrolný  alebo  dozorný  orgán  v  zmysle  obchodných  spoločností  nebol
zriadený.



Z hľadiska našich úspechov môžeme vďačiť aj podpore od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej  republiky,  Implementačnej  agentúre  Ministrestva  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.  Z  hľadiska  neúspechov  môžeme  zhodnotiť,  že
zamestnanec  má určité  zdravotné  obmedzenia  a  málo  praxe,  s  čím súvisí  získavanie  skúseností  v
oblasti podnikania. Sociálne podniky hodnotíme ako veľkú príležitosť na uplatnenie sa na trhu práce.

Registorvaný sociálny podnik ako integračný podnik k 31. 12. 2020 vrátil svoj štatút, čím mu zaniklo
postavenie registrovaného sociálneho podniku. Činnosť registrovaného sociálneho podniku v zmysle
skúseností zodpovedného pracovníka prevzalo občianske združenie: CENTRUM FAUTOR, o. z..

Vypracoval konateľ ako predstaviteľ registrovaného sociálneho podniku: Mgr. Lukáš Lamprecht



Príloha č. 1 Účtovná závierka

Dostupné v prehľadnej a štruktúrovanej forme aj na: 
https://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/financialreport/show/7351511

Sumy sú zaokrúhlené na celé eurá smerom nadol.

AKTÍVA
Spolu majetok 1853
Obežný majetok 1853
Krátkodobé pohľadávky 235
Pohľadávky z obchodného styku 235
Finančný majetok 1618
Peniaze a účty v bankách 1618

PASÍVA
Spolu vlastné imanie a záväzky 1853
Vlastné imanie -1823
Základné imanie 5000
Základné imanie a zmeny základného imania 5000
Kapitálové fondy 500
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po 
zdanení

-7323

Záväzky 3676
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a 
výpomoci súčet

3676

Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho 
poistenia

1443

Ostatné krátkodobé záväzky 2233

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 12585
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1157
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 11428
Náklady na hospodársku činnost spolu súčet 19908
Spotreba materiálu, energie a ostatných 
neskladovateľných dodávok

581

Služby 289
Osobné náklady 19 038
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -7323
Pridaná hodnota 287
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred 
zdanením

-7323

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po 
zdanení

-7323

https://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/financialreport/show/7351511

