MDMT, s. r. O., Široké 185,08237 Široké,

VÝROČNÁ

SPRÁVA ZA ROK
2019
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1. Základné identifikačné údaje spoločnosti

Obchodné meno: MDMT, s. r.,

.

O.,

~.

Sídlo spoločnosti: Široké 185,08237 Široké
Registrácia
Deň

t'

spoločnosti:

Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro; vložka č. 38132/P

zápisu: 16. apríla 2019

IČO: 52320766
IČ DPH: SK2121004237 - od 1.4.2020

Výška vkladu: 5000,00 €

MDMT, s. r. o.je kapitálová spoločnosť založená Spoločenskou zm luvou zo dňa 16.04.2019
105 a následne Obchodného zákonníka Č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov.

podľa

§

2. Vedenie spoločnosti

Ing. Milan Tomašov -

konateľ spoločnosti

Damián Pavol Tomašov -

3. Majetková

konateľ spoločnosti

il'časť .
y.

Základné imanie spoločnosti je vložené z peňažného vkladu dvoch spoločníkov, ktorými sú: Ing.
Milan Tomašov vo výške 2,500 eur a Damian Pavol Tomašov vo výške 2,500 eur.
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4. Stätutárne

('.J"

oŕgány spoločnosti

Valné zhromaždenie
VZ je najvyšší orgán spoločnosti, ktorý je oprávnený
rozhodovať o jej vnútorných záležitostiach.

konať

v mene

spoločnosti

V prípade obc hod ne j s p o l o č n o s t i MDMT, s. r. o., sú dvaja
t. j. Damián Pavol Tomašov a Ing. Milan Tomašov.

členovia

alebo
valného zhromaždenia

Konateľ

Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ, ktorý koná v mene spo ločnosti samostatne, a to tak, že
k vypísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. Konatel' vykonáva
svoju funkciu bezodplatne.

5. Predmet činnosti

Vedenie

účtovníctva

.0:...

(od: 16.04.2019)

Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na
regeneráciu arekondíciu

(od: 16.04.2019)

Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej

(od: 16.04.2019)

činnosti

Organizovanie športových, kultúrnych a iných
podujatí

spoločenských

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

v oblasti obchodu, služieb, výroby

Čistiace a upratovacie služby

. Prenájom hnuteľných vecí

(od: 16.04.2019)
(od: 16.04.2019)

(od: 16.04.2019)
(od: 16.04.2019)
(od: 16.04.2019)

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

(od: 16.04.2019)

Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej
mienky

(od: 16.04.2019)

Administratívne služby

(od: 16.04.2019)

Dopravná zdravotná služba

(od: 16.04.2019)

Výroba potravinárskych výrobkov

(od: 16.04.2019)

Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou
hmotnosťou do 3,5 trátane prípojného vozidla

(od: 16.04.2019)

Uskutočňovanie stavieb a'ich zmien

(od: 1 .04.2019)

Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predajajédál,
nápojov a polotovaro\ u bytovaným hosťom v ubytovacích
zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

(od: 16.04.2019)

Prevádzkov}~i~;,výclajn~ t~travy

(od: 16.04.2019)

Poskytovani'é ' itlžieb osobného charakteru

(od: 16.04.2019)

Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických

(od: 16.04.2019)

Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s
predajom na priamu konzumáciu

(od: 16.04.2019)

Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných
spoločenských podujatiach

(od: 16.04.2019)

poradcov

Sťahovacie

služby

(od: 03.09.2019)

. ,.

6. Komentár k výsledkom

činnosti

MDMT, s.r.o. v roku 2019 nedosiahla skoro žiadne výsledky. V roku 2019 sa spoločnosť
pripravovala na uznanie štatútu ministerstva prác~ ociálnych vecí a rodiny - štatút registrovaňéhd '
sociálneho podniku.

Spoločnosť

Tento štatút sa k ~poločnosti priradil dňa 11.10.2019. Od tohto dňa sme pracovali na rozbehnutí
sociálneho podniku ale nakoniec sme sa rozhodli, že činnosť začneme až od roku 2020.
V roku 2019 spoločnosť vykonávala len účtovnícku .činnosť t.j. podnikateľskú činnosť ešte pred
priradením štatútu - registrovaného sociálneho podniku. V tomto čase činnosti vykonávali len
konatelia spoločnosti.
Na zasadnutí sa prerokováyal ďalší rozvoj podniku, príprava na rok 2020. Zamestnanie nových
pracovníkov, rozvoj donášky jedál a rozvoj služieb pre seniorov asociálne odkázaných ľudí.
Ďalej sa prerokovala činnosť podniku za rok 2019.

Všetkým realizovaným zmenám v hospodárení a
zhromaždenia.
.

činností

predchádzalo rozhodnutie valného

7. Zhodnotenie výsledkov hospodárenia spoločnosti

Ukazovateľ
Výnosy
spoločnosti

\

y:

Náklady
spoločnosti
Počet

zamestnancov

Merná
jednotka

2019

€

4600,00

€

4526,00

os

O

.

8. Ekonomické ukazovatele
Ir·~/~~?,'
.'- ....,/ ..

VYNOSY

Z predaja služieb- účtovné služby
SPOLU

I

I

4600,00 €
4600,00 €

Výnosy spoločnosti dosiahli k 31.12.2019 výšku 4600,00 €. Podstatnú zložku výnosov tvoria
služby účtovnej činnosti.

NAKLADY

spotreba materiálu
Spotreba energie
Predaný tovar
Opravy a udržiavanie
>:>
Cestovné a náklady na reprezentáciu
Ostatné sluzby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie
Zákonné sociálne náklady
odpisy
Dane a poplatky
SPOLU

Náklady spoločnosti dosiahli k 31.12.2019 výšku 4526,00 €
náklady na službu.

Struktúra majetku

Krátkodobé pohl'adáv!s-y
Pokladnica
Bankové účty/kontokorent

Obežný

m~j~to,k
'0

-

-

-,

pričom

celkovú

časť

nákladov tvorili

spoločnosti

DJhodobý hmotný mhjeto,k
Dlhodobý nehmotný majetok

Neobežný majetok

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
O,OO€
4526,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
4526,00 €

~

./ -'\ "t-"

71 000,00 €
0,0 €
71 000,00 €
4000,00 €
474,00 €
0,00 €
4484,00 €

o

,

Vlastné imanie

Struktúra zdrojov v

spoločnosti

Základné imanie
Kapitalové fondy
Fondy zo zisku
VH minulých rokov
VH za účtovné obdobie

5000,00 €
O,OO€
O,OO€
O,OO€
74,00 €

Rezervy
Krátkodobé záväzky
Zamestnanci
Zúčtovanie s orgánmi sp a zp
Dane

3,67 €
50 510,00€
O,OO€
O,OO€
0,00 €

Záväzky

.

9.

Prehľad

zamestnancov

spoločnosti

k 31.12.2019

.

~,

2
O
O
O
O

Konateľ
il

10. Predpokladaný vývoj spoločnosti

Náš sociálny podnik v budúcom roku t j, v roku 2020 chceme naplno realizovať podl'a
. podnikatel'ského plánu. Chceme spustiť· kuchyňu najneskôr v koncom septembra kde plánujeme
zamestnať minimálne 5 ľudí, ktorým chceme dať možnosť pracovať v našom sociálnom podniku ako
znevýhodneným osobám pod záštitou hlavného kuchára a takto ich implementovať do pracovného
života.

11. Prílohy
Účtovná závierka
Daňové

priznanie práv ických osôb za rok 2019
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Dodací list 051202001691
Dátum 06.07.20

Dodávatel'

1111111111111111111111111111111111111111

OFS202001888 06.07.20

BUDIS a. s.
Budiš
038 23 Dubové
Slovenská republika

CASTE SK, a.s.
Jazerná 1
040 12 Košice
Slovenská republika

Sídlo
9~ 504

IČO : 363965911Č DPH: SK2020117528 DiČ: 2020117528
EVČ liehu 606331700006
fi
Tel. +421 434901 231 Fax
E-mail: obchod@budis.sk
Prevádzka
Prevádzka Široké 631
Široké 631

·r,
I

Il

I
I

: KÓd

Objednávka
Trasa
0272002119
Miesto dodania:

Zákazka :

Záruka

8588004566354

VP-VEĽKÉ BAL.Pl

IBM

2 59940

8588004566330

MP-MALÉ BAL.Pl

IBM

111 PET M~XX enerqy drink

r.

drink

Čiarový kód

IKód

,
I, lNázov
! l 19933
858600005 b337 '
I. :pa IetélJU B- "Fin:' cJr~v~ná J?00)(8QQ .

I

l

14490 KS
2.415 FO.!:) 23 PAL
21600 KS
1.800 FOL / 10 PAL

Množstvo
Prepočítané

933

33

y.

j Spolu

Hmotnosť

Zl'.
%

Objem

t

KS

19890,00 1

oi
O

škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase ,

.

~.'
'.

fF

keď

O;

33 PAL

............. i.. .

prevezme tovar od predávajúceho.

~/

Za dodávatel'a

(pečiatka,

podpis)

Dodacf list vyhotovil :

WATERHOLDING\JANA.

a. s.
nBudiš
Oubové

BUDiŠ
03/1

'"

.~

Prevádzka: Siroká expediCIaS

TRA K A

I

0,2275 1 20
3296,75
0,1296]' 20
2 799,36

!

6,50!

._. 214,5JtL. .
5294,60

~~

''7-., ZP LL">

0,1896!
2747,30 [
~ - 0,108 t
2 332,801

5294,60 í

36123

. ..

Za odberateľa (pečiatka, podpis) ~.

!

l

Suma celkom (bez DPH)

Nebezpečenstvo

I Spolu

!' O nen.cena
'
s I DPH
Zl ', !
Cena b ez DPH DPH
i
%
1%
balenia
; Spolu
l Spolu
I

...................................

21812,310

s I DPH:
li Cena b ez DPH ! Orien.cena
DPH
I%

Prepočítané balenia i Spolu

Part No.

dodávateľa

Tel.

Mnoz'stvo

Part No.

i59941

: O251 PET MAXX ener
Objednávka

Kód

03.07.2020

Čiarový kód

,Názov

CASTE SK, a.s.
Jazerná 1
040 12 Košice
Slovenská republika

Odberné miesto
01

PSD220002105

IObJednavka

~,

IČO: 522925681Č DPH: SK2120975417 DiČ: 2120975417

08237 Široké
Slovenská republika
IČO : 36396591 IČ DPH : SK2020117528 DiČ : 2020117528
Tel. +421 51 7460209, +421 51 7460210
Fax E-mail: odbvt.siroke@naooie.sk
Stredisko:
201 Odbyt Široké

.

7,801 20
257,40!

6353,52 ;

EUR

