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Výročná správa registrovaného sociálneho podniku v  zmysle   príslušných ustanovení  zákona č. 112/2018  z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o  zmene  a
doplnení  niektorých zákonov (ďalej  len ,,zákon č. 112/2018 Z. z.)

Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

Názov spoločnosti:JS ENGINEERING s.r.o.
Dátum vzniku (zápisu do príslušného registra):  01.01.2013
Sídlo:P.O.Hviezdoslava 861/59, Varín 013 03

Adresa prevádzkarne zapísanej v živnostenskom registri: -

Spoločnosťvyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nezmenila adresu  sídla  ani prevádzkarne,  ak túto má zapísanú v príslušnom  registri.

Druhregistrovaného sociálneho podniku (RSP):integračný
Dátum priznania štatútu/číslo štatútu :1.9.2019
Číslo osvedčenia :029/2019_RSP

Spôsob zapájania zainteresovaných osôb do správy RSP v zmysle základného dokumentu spoločnosti:
poradný výbor
Dátum zasadnutia prvého  poradného výboru - splnenie povinnosti 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):30.10.2019
Spôsob kreovania poradného výboru: dočasné menovanie.

RSP má vypracovaný interný dokumentpre poradný výbor.

Počet zasadnutí poradného výboru v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka: 4

RSP má vypracované zápisnice zo všetkých zasadnutí poradného výboru.

RPS vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená nenastali žiadne  zmeny v zložení poradného výboru.

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. V prípade rozdelenia RSP, osoby, na ktoré prešlo imanie RSP neboli registrovanými sociálnymi
podnikmi.

Čl. I (1) (6) Všeobecné informácie

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

P.O.Hviezdoslava 861/59, 01303, Varín

JS ENGINEERING s.r.o.Obchodné meno účtovnej jednotky:

Sídlo účtovnej jednotky:

Čl. I (1)
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Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Čl. I (6)

Predmety činnosti RSP:
RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nemenil predmety činnosti.    § 27a ods. 2 písm. e)
Hlavným cieľomRSP v zmysle základného dokumentu spoločnosti je poskytovanie spoločensky prospešnej služby v oblasti:
 služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
Činnosť, ktorou spoločnosť dosahuje pozitívny sociálny vplyv v zmysle základného dokumentu  spoločnosti je najmä: odpísať so zakladateľskej listiny.
Zamestnanci sociálneho podniku sa budú zameriavať najmä na činnosti spojené so zemnými a výkopovými prácami, stavebnou činnosťou.

Spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu v zmysle základného dokumentu: Percento zamestnaných  zvýhodnených a zraniteľných osôb z celkového počtu
zamestnancov. Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak Spoločnosť zamestnáva príslušné percento zraniteľných a/alebo znevýhodnených osôb v zmysle
príslušných ustanovení   zákona č. 112/2018  z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o  zmene  a doplnení  niektorých zákonov (ďalej  len ,,zákon č. 112/2018 Z.
z.)
RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka,   nezmenil merateľný pozitívny sociálny vplyv.

Priebeh plnenia hlavného cieľa v roku 2020:

1 - 12 mesiac
stav ku koncu mesiaca % zamestnaných znevýhodnených osôb a/alebo zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov v TPP
merateľný PSV splnený / nesplnený
1 100 splnený
2 100 splnený
3 100 splnený
4 100 splnený
5 100 splnený
6 100 splnený
7 100 splnený
8 100 splnený
9 100 splnený
10 100 splnený
11 100 splnený
12 100 splnený

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

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne

predchádzajúce účtovné
obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 1 1

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: 2 1

Počet vedúcich zamestnancov

Čl. I (3) (4) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod

priebežnámimoriadnariadna

Čl. I (4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

14.03.2020Čl. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:

RSP účtuje v zmysle §14 odsek 1 zákona o SE v sústave podvojné účtovníctva, pričom účtovným obdobím RSP je kalendárny rok.
RSPvo svojom účtovníctve v zmysle §14 odsek 2 zákona o SE osobitne sleduje činnosť vykonávanú ako RSP, a to prostredníctvom tvorby analytických účtov..

RSP nie je povinný mať v zmysle §14 odsek 3 zákona o SE účtovnú závierku a výročnú správu overenú štatutárnym audítorom.
Povinnosť auditu u RSP vzniká, ak:

1. príjem verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahne 200.000 € alebo
2. všetky príjmy RSP v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahnu 500.000 €

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2020 za účtovné obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 je zosavená ako riadna účtovná závierka podľa §17 ods. 6 zákona č.
431/2020 Z.z. o účtovníctve.

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

NieÁno

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Čl. II (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov
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Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacia cena, vlastné náklady,
menovitá hodnota

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacia cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Ocenenie majetku a záväzkov ÚJ má náplň (x) Poznámka k oceneniu

Obstarávacou cenou

Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou
činnosťou

x

Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou x

Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné
papiere

Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté
vkladom do ZI

Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou
činnosťou

Záväzky pri ich prevzatí

Vlastnými nákladmi

Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou

Príchovky a prírastky zvierat

Menovitou hodnotou

Peňažné prostriedky a ceniny x

Pohľadávky pri ich vzniku x

Záväzky pri ich vzniku x

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou
vlastného imania, iné

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

Ocenenie majetku a záväzkov
ÚJ má

náplň (x)
Poznámka k oceneniu

Reálnou hodnotou

Majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti

Majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti

Záväzky nadobudnuté zámenou s výnimkou ÚJ účtujúcej v jednoduchom účtovníctve

Cenné papiere a deriváty a podiely na základnom imaní

Drahé kovy v majetku fondu

Hodnotou zistenou metódou vlastného imania

Iné

Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Daň z príjmov - splatná x

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

spôsobom B účtovania zásob

Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podľa § 43 postupov účtovania v PÚ:

spôsobom A účtovania zásob
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Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:

váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov

metódou FIFO (1. cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob)

iným spôsobom:

menovitá hodnota

Čl. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

Čl. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčísľovaní
daňových odpisov.  Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

Dlhodobý hmotný majetok:

Dlhodobý nehmotný majetok:

Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia
zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.

odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas
predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre
účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami

Druh majetku Doba odpisovania Sadzba odpisov Odpisová metóda

Stroje,prístroje,zariadenia 4 roky 1/4 rovnomerná

Nákladné motor.vozidlo 4 roky 1/4 rovnomerná

Čl. II (4) g) Poskytnuté dotácie

Čl II (4) g) Poskytnuté dotácie, vrátane dotácií na obstaranie majetku

Dotácia/Majetok Ocenenie Výška dotácie

Dotácia zo štátneho rozpočtu ÚPSVR 9 720

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

RSP nezískal v roku 2020 majetok z dotácie, nevrátenej časti podmienečne vratného príspevku, z inej podpory alebo verejných prostriedkov:

Čl. III (1) Informácie k údajom vykázaným na strane aktív

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom majetku

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – bežné obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku
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1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok

Riadok súvahy:

Pozemky

12

Stavby

13

Samostatné
hnuteľné veci

a súbory
hnuteľných

vecí

14

Pestovateľské
celky trvalých

porastov

15

Základné
stádo a ťažné

zvieratá

16

Ostatný DHM

17

Obstarávaný
DHM

18

Poskytnuté
preddavky na

DHM

19

Spolu

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účtovného obdobia 18 650 18 650

Prírastky 4 950 4 950 9 900

Úbytky 4 500 4 950 9 450

Presuny (+/-)

Stav na konci účtovného obdobia 19 100 19 100

Oprávky

Stav na začiatku účtovného obdobia 11 167 11 167

Prírastky 4 321 4 321

Úbytky 4 500 4 500

Presuny (+/-)

Stav na konci účtovného obdobia 10 988 10 988

Opravné položky

Stav na začiatku účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny (+/-)

Stav na konci účtovného obdobia

Zostatková hodnota (NETTO)

Stav na začiatku účtovného obdobia 7 483 7 483

Stav na konci účtovného obdobia 8 112 8 112

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce obdobie
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Dlhodobý hmotný majetok

Riadok súvahy:

Pozemky

12

Stavby

13

Samostatné
hnuteľné veci

a súbory
hnuteľných

vecí

14

Pestovateľské
celky trvalých

porastov

15

Základné
stádo a ťažné

zvieratá

16

Ostatný DHM

17

Obstarávaný
DHM

18

Poskytnuté
preddavky na

DHM

19

Spolu

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účtovného obdobia 13 750 13 750

Prírastky 4 900 4 900

Úbytky

Presuny (+/-)

Stav na konci účtovného obdobia 18 650 18 650

Oprávky

Stav na začiatku účtovného obdobia 8 193 8 193

Prírastky 2 974 2 974

Úbytky

Presuny (+/-)

Stav na konci účtovného obdobia 11 167 11 167

Opravné položky

Stav na začiatku účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny (+/-)

Stav na konci účtovného obdobia

Zostatková hodnota (NETTO)

Stav na začiatku účtovného obdobia 5 557 5 557

Stav na konci účtovného obdobia 7 483 7 483

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky Riadok súvahy V lehote splatnosti Po lehote splatnosti Pohľadávky spolu

Dlhodobé pohľadávky

Ostatné pohľadávky z obchodného styku 45

Pohľadávky z obchodného styku voči  prepojeným
účtovným jednotkám

43

Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti
okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ

44

Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným
jednotkám

47

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 49

Iné pohľadávky 46, 48, 50, 51, 52

Dlhodobé pohľadávky spolu

Krátkodobé pohľadávky

Ostatné pohľadávky z obchodného styku 57 -1 044 -1 044

Pohľadávky z obchodného styku voči  prepojeným
účtovným jednotkám

55

Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti
okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ

56

Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným
jednotkám

59

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 61

Sociálne poistenie 62

Daňové pohľadávky a dotácie 63

Iné pohľadávky 58, 60, 64, 65

Krátkodobé pohľadávky spolu -1 044 -1 044
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Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce

obdobie

Pokladnica, ceniny 8 921 6 986

Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky 3 561 3 019

Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované

Peniaze na ceste

Spolu 12 482 10 005

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia
Účty účtovej

osnovy
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Náklady budúcich období dlhodobé, z toho: (381A, 382A)

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: (381A, 382A) 150 213

Poistenie 111 182

Popl.za doménu 39 31

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho: (385A)

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: (385A)

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, použije100%  zisku po
zdanenína dosiahnutie hlavného cieľa, ktorým je dosahovanie merateľného PSV. Zisk po zdanení na resocializáciu za rok 2020 predstavuje čiastku 0,- EUR
RSP počas obdobia, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nemenil %-nu výšku zisku, ktorú sa zaviazal používať na dosiahnutie hlavného cieľa.

Čl. III (2) Informácie k údajom vykázaných na strane pasív

Čl. III (2) a) Údaje o vlastnom imaní

Čl. III (2) a) 1.,3.,6. Údaje o vlastnom imaní

Čl. III (2) a) 1.,3.,6. Údaje o vlastnom imaní

Text Hodnota BO Hodnota PO

Základné imanie celkom 5 000 5 000

Počet akcií (a.s.)

Menovitá hodnota 1 akcie (a.s.)

Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)

Juraj Staník - 100% 5 000 5 000

-

Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní

Hodnota upísaného vlastného imania 5 000 5 000

Počet upísaných akcií (a.s.)

Menovitá hodnota upísaných akcií (a.s.)

Iný titul zmeny vlastného imania

Hodnota splateného základného imania 5 000 5 000

Čl. III (2) a) 4.,7. Vysporiadanie účtovnej straty z predchádzajúceho účtovného obdobia
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Čl. III (2) a) 4.,7. Vysporiadanie účtovnej straty z predchádzajúceho účtovného obdobia

V návrhu vysporiadania sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky.

Rozhodnutie o úhrade straty z minulého roka:

Názov položky
Bezprostredne predchádzajúce účtovné

obdobie
Návrh vysporiadania účtovnej straty

Účtovná strata 515

Vysporiadanie účtovnej straty Bežné účtovné obdobie Bežné účtovné obdobie

Zo zákonného rezervného fondu

Zo štatutárnych a ostatných fondov

Z nerozdeleného zisku minulých rokov

Úhrada straty spoločníkmi

Prevod do neuhradenej straty minulých rokov 515 483

Iné

Spolu 1 030 483

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Názov položky
Stav na začiatku účtovného

obdobia
Tvorba Použitie Zrušenie

Stav na konci účtovného
obdobia

Dlhodobé rezervy, z toho:

Krátkodobé rezervy, z toho: 979 979

Rezervy na dovolenku r.2020 979 979

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.

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Text Hodnota BO Hodnota PO

Záväzky do lehoty splatnosti

Záväzky po lehote splatnosti 10 10

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Súvahová položka záväzku Spolu v tom
Zostatková doba

splatnosti do 1 roka
vrátane

Zostatková doba
splatnosti od 1 do 5

rokov vrátane

Zostatková doba
splatnosti viac ako 5

rokov BO

Zostatková doba
splatnosti viac ako 5

rokov PO

114 - Záväzky zo sociálneho fondu 42 42

126 - Ostatné záväzky z obchodného styku 10 10

130 - Záväzky voči spoločníkom a združeniu 10 200 10 200

131 - Záväzky voči zamestnancom 1 647 1 647

132 - Záväzky zo sociálneho poistenia 881 881

133 - Daňové záväzky a dotácie 503 503

Spolu: 13 283 3 041 10 242

Čl. III (2) g) Záväzky zo sociálneho fondu
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Čl. III (2) g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky Hodnota BO Hodnota PO

Začiatočný stav sociálneho fondu 43 43

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov

Tvorba sociálneho fondu zo zisku

Ostatná tvorba sociálneho fondu

Tvorba sociálneho fondu spolu 79 13

Čerpanie sociálneho fondu 79 13

Konečný zostatok sociálneho fondu 43 43

Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Názov položky
Účty účtovej

osnovy
Hodnota BO Hodnota PO

Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho: (383A)

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: (383A)

Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho: (384A)

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho: (384A)

Dotácia 4 651

Čl. III (5) Informácie o odloženej dani

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

Čl. III (5) f) a g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku
hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Čl. III (5) f), g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Názov položky Základ dane BO
Daň BO

Daň v % BO Základ dane PO Daň PO
Daň v % PO

Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: -483 x x -515 x x

teoretická daň x 15 21

Daňovo neuznané náklady 483 452

Výnosy nepodliehajúce dani

Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky

Umorenie daňovej straty

Zmena sadzby dane

Iné

Spolu -63

Splatná daň z príjmov x x

Odložená daň z príjmov x x

Celková daň z príjmov x x

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

Čl. IV (1) Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch a nákladoch
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RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nevyužil servisné poukážky
RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierkanevyužil zníženú sadzbuDPH (10%)
RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nevyužil výhody pri verejnom obstarávaní
RSPvyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka neprijal verejné prostriedky (ak nešlo  o plnenie podmienkypodľa §17 ods. 3zákona o SE) podľa osobitných
predpisovna tie isté oprávnené náklady alebo na ten istý účel, na aké sa muposkytovala podpora vo forme dotácie, nenávratného finančného príspevku alebo podmienečne
vratného finančného príspevku.
RSPvyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, plnil obmedzeniav zmysle § 24 odsek 2 zákona o SE, t.j. celkové náklady na mzdy a ďalšie plnenia spojené s
pracovnoprávnymi vzťahmi v RSP v kalendárnom rokunepresiahli:
1) 5-násobok mzdových nákladov pri použití minimálnej mzdy x počet zamestnancov  RSP a zároveň
2) 3-násobok mzdových nákladov pri použití priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SRza predchádzajúci kalendárny rok x počet zamestnancov RSP, pričom
3) suma najvyššej mzdy neprekročila 5-násobok sumy najnižšej mzdy
(podmienky boli  dodržané kumulatívne)

RSPvyhlasuje, 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 účtovná závierka, nevyplácal mzdu najmenej v sume, ku ktorej sa zaviazal pri  poskytnutí 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.)

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu
Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad A)

 BO

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad A)

 PO

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad B)

 BO

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad B)

 PO

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad C)

 BO

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad C)

 PO

Konštrukčné práce 5 489 2 262

Výkopové práce 21 500 7 026

Zemné práce 1 358

Spolu 26 989 10 646

Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácií nákladov, ostatných výnosov z
hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Názov položky Hodnota BO Hodnota PO

Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:

Dotácie 13 366 2 326

Predaj majetku 300

Nespotrebované poistné 74

Trovy súdneho konania 44

Zmluvné pokuty a penále 97

Finančné výnosy, z toho:

Kurzové zisky, z toho:

Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Osobný náklad
Riadok výkazu
ziskov a strát

Hodnota BO Hodnota PO

Celková suma osobných nákladov, z toho: 15 19 607 3 287

- mzdy 16 14 511 2 409

- ostatné náklady na závislu činnosť 17

- sociálne a zdravotné poistenie 18 4 279 703

- sociálne zabezpečenie 19 817 175
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Čl. IV (1) g) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

Čl. IV (1) g) Významné položky nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov Hodnota BO Hodnota PO

Telefónne poplatky 177 246

Nájomné 667 2 000

Inzercia,reklama 215 7

Poštovné,parkovné 21 19

Murárske práce 1 300

Ostatné služby 300 538

Právne služby 150

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov Hodnota BO Hodnota PO

Spotreba materiálu, energie 14 250 3 587

Dane a poplatky 275 478

Odpisy 2 071 2 974

Zostatková cena predaného majetku 2 250

Ostatné náklady na hosp.činnosť 15 1

Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Položky nákladov Hodnota BO Hodnota PO

Kurzové straty spolu, z toho:

kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:

Poistenie 204 180

Bankové poplatky 20

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Ak predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahrňovaných do
čistého obratu.

Názov položky
Riadok z

výkazu ziskov
a strát

Hlavná geografická
oblasť odbytu

Hodnota BO Hodnota PO

Čistý obrat celkom, z toho: 01 26 989 10 646

- Výrobky 04

- Tovar 03

- Služby 05 26 989 10 647

- Iné činnosti účtovnej jednotky

Čl. VII Informácie o transakciách so spriaznenými osobami, štatutárnymi, dozornými a inými
orgánmi
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RSP spĺňa výnimku na odoberanie/dodávanie  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 si v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nevzal úver alebo pôžičku od závislej osoby.

Čl. VII (1) Informácie o transakciách so spriaznenými osobami

Čl. VIII Ostatné informácie

Čl. VIII (2) Ostatné informácie o účtovnej jednotke, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona,
ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a ktorej čistý obrat bol väčší ako
250 000 000 eur

Čl. VIII (2) c) Výška dotácií a návratných finančných výpomocí

Čl. VII (2) c) Výška dotácií a návratných finančných výpomocí

Názov položky Hodnota (BO) Hodnota (PO)

Dotácia zo štátneho rozpočtu ÚPSVR 4 228 5 233

Čl. VIII (2) f) Informácie o vyplatených dividendách a výške nerozdeleného zisku

Čl. VIII (2) f) Informácie o vyplatených dividendách a výške nerozdeleného zisku

Názov položky Hodnota BO Hodnota PO

Nerozdelený zisk 6 121 6 121

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej
závierky – bežné obdobie

Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - bežné obdobie

Bežné účtovné obdobie
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Položka vlastného imania
Účet účtovej

osnovy
Stav na začiatku

účtovného obdobia
Prírastky Úbytky Presuny (+/-)

Stav na konci účtovného
obdobia

Základné imanie (411) 5 000 5 000

Zmena základného imania +/-419

Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)

Emisné ážio (412)

Ostatné kapitálové fondy (413)

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
(421A, 422,
417A, 418)

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a
záväzkov

(+/-414)

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/-415)

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení,
splynutí a rozdelení

(+/-416)

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)

Štatutárne fondy (423, 42X)

Ostatné fondy (427, 42X)

Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 6 121 6 121

Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -459 515 -974

Výsledok hospodárenia bežného účtovného
obdobia

r.100 -515 32 -483

Vyplatené dividendy

Ostatné položky vlastného imania

Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby -
podnikateľa

(+/-491)

Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej
závierky – predchádzajúce obdobie

Predchádzajúce účtovné obdobie

Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - predchádzajúce obdobie

Položka vlastného imania
Účet účtovej

osnovy
Stav na začiatku

účtovného obdobia
Prírastky Úbytky Presuny (+/-)

Stav na konci účtovného
obdobia

Základné imanie (411) 5 000 5 000

Zmena základného imania +/-419

Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)

Emisné ážio (412)

Ostatné kapitálové fondy (413)

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
(421A, 422,
417A, 418)

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a
záväzkov

(+/-414)

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/-415)

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení,
splynutí a rozdelení

(+/-416)

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)

Štatutárne fondy (423, 42X)

Ostatné fondy (427, 42X)

Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 6 122 6 122

Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -389 70 -459

Výsledok hospodárenia bežného účtovného
obdobia

r.100 -70 445 -515

Vyplatené dividendy

Ostatné položky vlastného imania

Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby -
podnikateľa

(+/-491)
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