
Sewn bag s.r.o., Jenisejská 45A, 040 12  Košice

VÝROČNÁ SPRÁVA 
ZA ROK 2020



1. Základné identifikačné údaje spoločnosti

Obchodné meno: Sewn bag s.r.o.
Sídlo spoločnosti:  Jenisejská 45A, 040 12  Košice
Registrácia spoločnosti: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, 

  oddiel sro, vložka č. 47481/V
Deň zápisu: 19.10.2019 
IČO: 52720080 
DIČ: 2121115249
Výška vkladu: 5000,00 € 

2. Vedenie spoločnosti

Ing. Zuzana Eliašová – konateľ

3. Majetková účasť:

Základné imanie spoločnosti je vložené z peňažného vkladu jediného spoločníka, ktorým je Ing. Zuzana 
Eliašová, vo výške 5000,00Eur.

4. Štatutárne orgány spoločnosti

Konateľ

Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ, ktorý koná v mene spoločnosti samostatne, a to tak, že k 
vypísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. 

Poradný výbor

Začiatkom roka bol zvolený poradný výbor. Prvýkrát zasadal dňa 5.6.2021. Poradný výbor zasadal celkovo 
3x v roku 2021. 
Do poradného výboru boli zvolení nasledujúci členovia:
Ing. Nicol Ingeborg Kavečanská
Mgr. Jakub Andor 
Andrea Bedzsóová

5. Predmet činnosti

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

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

Textilná výroba

Odevná výroba

Spracovanie kože

Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

Výroba bižutérie a suvenírov

Výroba hudobných nástrojov

Výroba hračiek a hier

Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia



Výroba sviečok a tieniacej techniky

Výroba zdravotníckych pomôcok

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu

Prevádzkovanie jaslí

Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havári

Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných 
pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie

Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu

Čistiace a upratovacie služby

Poskytovanie služieb osobného charakteru

Poskytovanie sociálnych služieb

6. Komentár k výsledkom činnosti

Spoločnosť sewn bag s.r.o. získala súkromného zákazníka, ktorý dohodla dlhodobú spoluprácu na 
rekonštrukcií objektu pre spoločenské vyžitie v Ťahanovciach. Zákazník pravidelne objedáva stavebné a 
pomocné práce. Získali sme aj zákazníka, ktorý pôsobí ako daňový poradca. Zákazník pravidelné objednáva 
ekonomické práce. To tvorí významné percento v zisku firmy. 

Sewn bag našla vhodné priestory v meste Košice, ktoré vyhovujú požiadavkám krajčírskej dielne a 
nadviazala spoluprácu s umeleckým štúdiom wnoozow, s ktorým bude spolupracovať v budúcnosti. 

Podnik dosahol pozitívny sociálny vplyv, meraním percenta zamestnaných znevýhodnených osôb a 
zraniteľných osôb, čo tvorilo 66% až 77,8% z celkového počtu zamestnancov. 

Poradný výbor sociálneho podniku konateľ spoločnosti, nezamestnanec  a zdravotne znevýhodnený 
zamestnanec spoločnosti. Poradný výbor sa zišiel celkovo do 31.12.2019 tri krát. 

7. Zhodnotenie výsledkov hospodárenia spoločnosti

Ukazovateľ Merná jednotka 2020

Výnosy spoločnosti Eur 64 514

Náklady spoločnosti Eur 64 362

Počet zamestnancov osoby 8

8. Ekonomické ukazovatele

VÝNOSY

Šitie odevov 26 669 Eur

Stavebné a pomocné práce 2 064 Eur

Upratovacie práce 584 Eur

Dotácie UPSVaR 43 798 Eur

Spolu 73 115 Eur



Náklady
Spotreba materiálu 3 647,71 €
Ostatné služby 3 719,61 €
Mzdové náklady 40 882,55 €
Zákonné sociálne poistenie 13 016,31 €
Zákonné sociálne náklady 2 225,59 €
Ostatné dane a poplatky 38,50 €
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 630,00 €
Ostatné finančné náklady 63,45 €
Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti 138,02 €
SPOLU 64 361,74 €

Štruktúra majetku spoločnosti
Zásoby 2 202,00 €
Krátkodobé pohľadávky 14 741,48 €
Pokladnica 831,01 €
Bankové účty 3 064,59 €
SPOLU 20 839,08 €

Štruktúra zdrojov v spoločnosti
Vlastné imanie 5 295,12 €
Základné imanie 5 000,00 €
Zákonný rezervný fond 7,15 €
Nerozdelený zisk minulých rokov 135,83 €
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 152,14 €
Záväzky 15 543,96 €
Krátkodobé záväzky 2 229,95 €
Zamestnanci 5 676,40 €
Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP 3 148,09 €
Dane 679,59 €
Iné záväzky 3 809,93 €
SPOLU 20  839,08 €

9. Prehľad zamestnancov spoločnosti:

Názov pozície Počet
zamestnancov

Vedúci administrtívny pracovník 1

Pomocný manipulačný pracovník 3

Administratívny pracovník 1

Šička 1

Pracovný asistent ťzp 2

Počet pracovníkov sa mierne mení, pretože niektorí uchádzači o prácu nedokázali chodiť denne do práce. Na 
zamestnávanie sa využívajú dotácie podľa §53g. Investičnú pomoc podnik doteraz nevyužil. 



10. Predpokladaný vývoj spoločnosti

V nasledujúcom roku sa firma presunie do priestorov na Tajovského1, 040 01  Košice. Budeme rozvíjať 
spoluprácu s umeleckým telesom Wnoozow a ďalšími umeleckými subjektmi. 
Stavebné a upratovacie práce bude firma naďalej vyhľadávať. 

Sewn bag plánuje otvoriť  textilnú dielňu, v ktorej sa budú konať kurzy zamerané na spracovanie a 
využívanie textílii. 
Firma sa zapojí do duálneho vzdelávania v niekoľkých odboroch a tým sa bude snažiť podporiť a motivovať 
študentov. 

11. Prílohy
Účtovná závierka 
Daňové priznanie právnických osôb za rok 2020
Zverejnené na stránke www.registeruz.sk 


