VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2019

spracovaná v sulade s § 15 zákona 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
v platnom znení

1. Základné identifika'čné údaje spoločnosti
Obchodné meno:
Laboprofilak RSP 5.r.0
Sídlo spoločnosti:
Olešná 614
Registrácia spoločnosti:
Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Žilina, vložka č.
59384/l
IČO:
47212799
IČ DPH:
SK 2023800713
5000€
Výška vkladu:
Dátum vydania osvedčenia
o priznaní štatútu RSP:
1.9.2019
Spoločník:
Ladislav Bobek, nar. 29.4.1983, trvale bytom: Olešná 614
Konatelia:
Ladislav Bobek, nar. 29.4,1983, trvale bytom: Olešná 614
Vlasta Bobeková, nar. 27.5.1985, trvale bytom: Olešná 614
Majetková účasť:
základné imanie spoločnosti je vložené z peňažného vkladu jediného
spoločníka,

ktorým je ladislav Bobek, nar. 29.4.1983, trvale bytom:

Olešná 614

2. Výsledky činnosti registrovaného sociálneho podniku
al
Spoločnosť Laboprofilak, RSP s. r.o., Olešná 567, 02352 dosahoval pozitívny sociálny vplyv,
že zamestnával tri zdravotne znevýhodnené osoby čo tvorilo 60 % z: celkového počtu zamestnancov.
Taktiež sme vykonávali školenia a boli vydané osvedčenia o absolvovaní kurzu autolakovník pre
uchádzačovo zamestnanie, čo im umožní lepšie uplatnenie na trhu práce.
b)

Spoločnosť laboprofilak,

RSP s. r. o., Olešná 567, 02352 dosiahla v roku 2019 zisk vo

výške 3169 €
c)

Spoločnosť Laboprofilak, RSP s. r. o., Olešná 567, 02352 nemá povinnosť štatutárneho

auditu.
d)

prehl'ad o

peňažných

príjmoch a výdavkoch

Ukazovateľ

Výnosy

Merná jednotka

2019

{

138265

{

132316

spoločnosti

Náklady
spoločnosti

e)

prehl'ad príjmov a nákladov podl'a zdrojov
VÝNOSY - PRíJMY
Z predaja služieb
Predaj tovaru
Predaj HIM
Rekvalifikačný kurzy

130959 €
289 €
1000€
3400€
1

Ostatné prev. výnosy
Dotácie UPSVaR
Nedokončená výroba
SPOLU

2788€
2829€
-3000€
138265 €

Výnosy spoločnosti dosiahli k 31.12.2019 výšku 138265 €. Podstatnú zložku výnosov tvoria servisné
služby

NÁKLADY
spotreba materiálu
Spotreba energie
Predaný tovar
Opravy a udržiavanie
Ost. náklady
Služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie
Zákonné sociálne náklady
odpisy
Dane a poplatky
SPOLU

64119 €
1873€
1754€
121€
3792€
15389 €
29778 €
9813 €
1465€
3955€
257 €
132316 €

Náklady spoločnosti dosiahli k 31.12.2019 výšku 132316 € pričom podstatnú časť nákladov tvorili
mzdové náklady na a náklady na nákup materiálu.

f)

Stav a pohyb majetku a záväzkov

Štruktúra majetku spoločnosti
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Neobežný majetok
Krátkodobé pohľadávky
Pokladnica
Bankové účty/kontokorent
Zásoby
Obežný majetok

7119€
O€
7119 €
11497€
18434 €
1798€
11594 €
43323 €

Štruktúra zdrojov v spoločnosti
Vlastné imanie
Základné imanie
Kapitálové fondy
Fondy zo zjsku
VH minulých rokov
VH za účtovné obdobie
Záväzky

SOOO€
8988€
Sl €
-15821€
316%
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Krátkodobé záväzky y OS
Ostatné krátkodobé záväzky
Za mestnanci
Zúčtova n ie s orgánmi sp a zp
Dane
Rezervy
Úver
g)

17S04€
7300€
2376€
1398€
Sl2€
3247€
15239 (

Zloženie orgánov registrovaného sociálneho podniku
Valné zhromaždenie- spoločnosť má jediného spo loč níka - Zakladatera, t ento zakladater
vykonáva všetky právomoci valného zhromaždenia v zmysle ustanovení § 132 Obchodného
zákonníka.
Konatelia- 1. ladislav Bobek, narodený 29.04.1983, r. č.: 830429/7606, trvale bytom Olešná
614,
023 52, Slovenská republika
2. Vlasta Bobeková, narodená 27.05.1985, r. č .. : 855527/7907, trvale bytom

pst:

Olešná 614, P5t : 023 52, Slovenská republika
Poradný výbor -Ing. Peter Mikula
- Marián Maj ák
- Ján Šulek
Orgány spo l oč nost i vyko návajú svoju činnosť v roku 2019 bez zm ien v ich štruktúre a obsadení.
h)

Údaje určen é valným zhromaždením

Va lné zhromaždenie prerokova lo rozde lenie zisku za rok 2019 a prijalo uznesenie, ktorým schvaruje
j eho použitie na doplnenie rezervného fondu do zákonom stanovenej výšky a na čiastočne vykrytie
strát vytvorených v predchádzajúcich obdobiach. Takto:

tistý zisk:

3169,08 EUR

Použitie zisku r. 2019:
rezervný fond
čiastočná úhrada straty vytvorenej v roku 2018:

158,45 EUR
3010,63 EUR

3.

Prílohy

Účtovná závierka
Daňové priznanie právnických osôb za rok 2019
Poznámky

Dátum spracova nia:

19.05.2020

Dátum zverejnenia vý ročnej
správy na webovom síd le spo l oč no st i :
Podpis štatutárneho zástupcu
l adislav Bobek, konater
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