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Úvod 

Povinnosť vypracovať výročnú správu vyplynulo spoločnosti z §15 ods.1 
Zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch č. 112/2018 Z. z. 

 

Všeobecné údaje 

1. Názov a sídlo spoločnosti zostavujúcej výročnú správu 

MEPOS SNV, s.r.o., r.s.p. 

 

 

2. Hlavná činnosť spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra  

- čistiace a upratovacie služby 

 

3. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 

Účtovná závierka spoločnosti MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. k 31.12.2019 je 
zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, za účtovné 
obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019. 

 

4. Správa o podnikateľskej činnosti a predpoklad budúceho vývoja 
spoločnosti 

Spoločnosť MEPOS SNV, s.r.o., r.s.p. v roku 2019 poskytovala prioritne 
služby na zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev a údržbu verejnej 
zelene. V roku 2020 sa spoločnosť zameria na rozšírení služieb v oblasti 
stavebníctva. 

 

5. Účtovná závierka 
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Článok I - Všeobecné informácie

Poznámky Úč PODV 3 - 01 DIČ
IČO

1) Základné informácie o účtovnej jednotke

2) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

3) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

2 12 10 3 4 2 4 5

52473732

Firma: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p.  
Ulica: Štefánikovo námestie 1  
Obec: 052 01 Spišská Nová Ves  
 
Hospodárske Œinnosti pod©a výpisu z OR 
Dátum zápisu do OR: 19.06.2019 
Dátum výpisu: 19.06.2019 
Zoznam výpisov Œíslo: Obchodný register OS Košice I. 
Oddiel: Sro 
Vložka Œíslo: 46578/V 
 
Predmet Œinnosti: 
1. sprostredkovate©ská Œinnos£ v oblasti obchodu, služieb, výroby 
2. Œistiace a upratovacie služby 
3. administratívne služby 
4. vedenie úŒtovníctva 
5. prenájom hnute©ných vecí 
6. prenájom nehnute©ností spojený s poskytovaním iných než základných služieb 
spojených s prenájmom 
7. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnos£ou do 3,5 t 
vrátane prípojného vozidla 
8. poskytovanie služieb v po©nohospodárstve a záhradníctve 
9. prípravné práce k realizácii stavby 
10. uskutoŒ¬ovanie stavieb a ich zmien 
11. dokonŒovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 
12. skladovanie a pomocné Œinnosti v doprave 
 

úŒtovná jednotka nemá nápl¬ pre túto položku

ÚŒtovná závierka spoloŒnosti k 31.12.2019 je zostavená ako riadna úŒtovná závierka 
pod©a § 17 odst. 6 zákona Œ. 431/2002 Z.z.  o úŒtovníctve v znení neskorších 
predpisov, a to za úŒtovné obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019.
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Článok II - Informácie o orgánoch spoločnosti 

Poznámky Úč PODV 3 - 01 DIČ
IČO

5) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka, z toho: 
počet vedúcich zamestnancov 

4) Údaje o skupine účtovných jednotiek v súvislosti s konsolidáciou

Informácie o orgánoch účtovnej jednotky - štatutárneho, dozorného a iného orgánu účtovnej jednotky

Druh príjmu, výhody 

Hodnota príjmu, výhody súčasných 
členov orgánov 

b
štatutárnychchch dozorných iných 

Časť 1 - Bežné účtovné obdobie 

a Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Odmeny 

Pôžičky poskytnuté – celková suma

Pôžičky splatené – celková suma 

Pôžičky odpustené – celková suma 

Finančné prostriedky - súkr. účely 

Poskytnuté záruky 

Iné plnenia - súkromné účely 

2 12 10 3 4 2 4 5

52473732

(a) Obchodné meno a sídlo úŒtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú úŒtovnú závierku za najväŒšiu 
skupinu, ktorej súŒas£ou je úŒtovná jednotka ako dcérska úŒtovná jednotka: 
Mesto Spišská Nová Ves, RadniŒné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, 00329614  
(b) Obchodné meno a sídlo úŒtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú úŒtovnú závierku za najmenšiu 
skupinu, ktorej súŒas£ou je úŒt. jednotka ako dcérska úŒt. jednotka, a ktorá je tiež zaŒlenená do skupiny úŒt. 
jednotiek uvedených v písmene a): 
, ,  
(c) Miesto, kde je možné tieto konsolidované úŒtovné závierky získa£: 
Mesto Spišská Nová Ves, RadniŒné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, 00329614  
(d) Údaj, Œi úŒtovná jednotka je materskou úŒt. jednotkou a Œi je oslobodená od povinnosti zostavi£ 
konsolidovanú úŒtovnú závierku a správu pod©a §22 zákona o úŒtovníctve: 
Nie 

2 0

9 0

1 0

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

úŒtovná jednotka nemá nápl¬ pre túto položku
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Poznámky Úč PODV 3 - 01 DIČ
IČO

Článok III - Informácie o prijatých postupoch 

2 12 10 3 4 2 4 5

52473732

1) ÚŒtovná jednotka bude nepretržite pokraŒova£ vo svoje Œinnosti:  [x] Áno  [ ] Nie 
 
2) Zmeny úŒtovných zásad a metód:  [ ] Áno  [x] Nie 
ÚŒtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o úŒtovníctve, s osobitos£ami: 
úŒtovná jednotka nemá nápl¬ pre túto položku 
 
3) Informácia o charaktere a úŒele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe s uvedením finanŒného vplyvu transakcií na 
úŒt. jednotku: 
úŒtovná jednotka nemá nápl¬ pre túto položku 
 
4) Spôsob a urŒenie oce¬ovania majetku a záväzkov: 
 
a) Spôsob oce¬ovania majetku a záväzkov §25 ZoU 
ÚJ nakupovala v danom roku dlhodobý nehmotný majetok:  [ ] Áno  [x] Nie 
 Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný, ÚJ oce¬ovala obstarávacou cenou v zložení: 
    [ ] Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení 
    [ ] dopravné  [ ] provízie  [ ] poistné  [ ] clo 
 
ÚJ tvorila vlastnou Œinnos£ou dlhodobý nehmotný majetok:  [ ] Áno  [x] Nie 
 Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou Œinnos£ou oce¬ovala ÚJ vlastnými nákladmi v zložení: 
    [ ] priame náklady  [ ] nepriame náklady spojené s výrobou  [ ] inak: 
     
ÚJ v bežnom roku nakupovala dlhodobý hmotný majetok:  [ ] Áno  [x] Nie 
 Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oce¬ovala ÚJ obstarávacou cenou v zložení: 
    [ ] obstarávacia cena, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení 
    [ ] dopravné  [ ] provízie  [ ] poistné  [ ] clo  [ ] ostatné VON 
 
 
ÚJ v bežnom roku tvorila dlhodobý hmotný majetok vlastnou Œinnos£ou:  [ ] Áno  [x] Nie 
 Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou Œinnos£ou oce¬ovala ÚJ vlastnými nákladmi v zložení 
    [ ] priame náklady 
    [ ] nepriame náklady (výrobná réžia) súvisiace s vytvorením dlhodobého hmotného majetku 
    [ ] inak: 
     
 
ÚJ v bežnom roku vlastnila cenné papiere:  [ ] Áno  [x] Nie 
 
 Podiely na základnom imaní spoloŒností, cenné papiere a deriváty oce¬oval: 
    [ ] obstarávacou cenou pri nákupe a predaji 
    [ ] pri nákupe obstarávacou cenou a pri predaji váženým aritmetickým priemerom, (pri rovnakom druhu, rovnakom 
emitentovi, rovnakej mene) 
    [ ] metódou FIFO (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene) 
    [ ] inak: 
     
 
ÚJ nakupovala zásoby:  [ ] Áno  [x] Nie 
ÚŒtovanie obstarania a úbytku zásob. 
Pri úŒtovaní zásob postupovala ÚJ pod©a Postupov úŒtovania, ÚT l, Œl.2 
    [ ] spôsobom A úŒtovania zásob 
    [ ] spôsobom B úŒtovania zásob 
 Nakupované zásoby oce¬ovala ÚJ obstarávacou cenou v zložení: 
    [ ] cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení 
    [ ] dopravné  [ ] provízie  [ ] poistné  [ ] clo  [ ] ostatné VON 
 
Náklady súvisiace s obstaraním zásob 
    [ ] pri príjme na sklad sa rozpoŒítali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby, 
    [ ] obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Pri 
vyskladnení sa tieto náklady zah±¬ali do nákladov predaného tovaru záväzne stanoveným spôsobom takto: 
 
          VON 
--------------------------  x výdaj zo skladu 
PS zásob + príjem na sklad 
 
 
Popis: 
    [ ] obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozde©ovala na vopred stanovenú cenu (pevnú cenu) pod©a 
internej smernice a odchýlku od skutoŒnej ceny obstarania (tamtiež). Pri vyskladnení sa táto odchýlka rozpúš£ala do 
nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným ÚJ pod©a popisu: 
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Poznámky Úč PODV 3 - 01 DIČ
IČO

2 12 10 3 4 2 4 5

52473732

Pri vyskladnení zásob sa používal 
    [ ] vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesaŒne 
    [ ] metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie 
úbytku zásob) 
    [ ] iný spôsob: 
     
 
ÚJ tvorila v bežnom roku zásoby vlastnou Œinnos£ou:  [ ] Áno  [x] Nie 
 Zásoby vytvorené vlastnou Œinnos£ou ÚJ oce¬ovala vlastnými nákladmi 
    [ ] pod©a skutoŒnej výšky nákladov, v zložení 
    - priame náklady 
    - Œas£ nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním 
 
ÚJ oce¬ovala pe¬ažné prostriedky, ceniny, poh©adávky, záväzky:  [x] Áno  [ ] Nie 
Pe¬ažné prostriedky a ceniny, poh©adávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oce¬oval menovitou 
hodnotou. 
Poh©adávky pri odplatnom nadobudnutí, poh©adávky nadobudnuté vkladom do základného imania a 
záväzky pri ich prevzatí oce¬oval obstarávacou cenou. 
 
ÚJ prijala darovaný majetok:  [ ] Áno  [x] Nie 
Majetok nadobudnutý darovaním oce¬oval reprodukŒnou obstarávacou cenou, s výnimkou pe¬ažných 
prostriedkov a cenín a poh©adávok ocenených menovitými hodnotami. 
ÚJ má novozistený majetok pri inventarizácii:  [ ] Áno  [x] Nie 
Novozistený majetok ÚJ oce¬ovala reprodukŒnou obstarávacou cenou. 
 
Ocenenie majetku a záväzkov obstaraných inak: 
úŒtovná jednotka nemá nápl¬ pre túto položku 
b) UrŒenie odhadu zníženia hodnoty majetku a tvorba opravnej položky k majetku: 
úŒtovná jednotka nemá nápl¬ pre túto položku 
c) UrŒenie ocenenia záväzkov, stanovenie odhadu ocenenia rezerv: 
úŒtovná jednotka nemá nápl¬ pre túto položku 
d) UrŒenie ocenenia finanŒných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finanŒným nástrojom pri 
oce¬ovaní reálnou hodnotou: 
úŒtovná jednotka nemá nápl¬ pre túto položku 
e) UrŒenie ocenenia finanŒných nástrojov pºi oce¬ovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi: 
úŒtovná jednotka nemá nápl¬ pre túto položku 
f) Stanovenie metódy vlastného imania 
 
g) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok 
Spôsob zostavovania úŒtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité úŒtovné odpisové 
metódy pri stanovení úŒtovných odpisov: 
 
Druh majetku   Doba odpisovania   Sadzba odpisov   Odpisová metóda 
 
[ ] ÚJ používa úŒtovné odpisy nezávisle na da¬ových odpisoch. Majetok sa zaŒína odpisova£ v mesiaci, 
kedy bol zaradený do užívania. ÚŒtovné odpisy vychádzajú z predpokladanej doby používania majetku; 
priŒom ÚJ používa rovnomerné odpisovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku. 
 
[ ] Podrobný úŒtovný odpisový plán po položkách vedie ÚJ s podporou softvéru, da¬ové odpisy sú v 
súlade so zákonom o dani z príjmov. ÚJ nepoužíva kategóriu drobného dlhodobého hmotného a 
kategóriu dlhodobého nehmotného majetku. 
 
h) Informácia o poskytnutých dotáciách; pri dotáciách na obstaranie majetku sa uvedú zložky majetku a 
ich ocenenie: 
Dotácia z Úradu práce 7 857,96 EUR 
5) Informácie o oprave významných chýb minulých úŒtovných období úŒtovaných v bežnom úŒtovnom 
období s uvedením vplyvu na výsledok hospodárenia a na vlastné imanie: 
úŒtovná jednotka nemá nápl¬ pre túto položku 
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1) Informácie k dlhodobému majetku, ktorým je goodwill alebo záporný goodwill – dôvod jeho vzniku, spôsob výpočtu a
prehodnotenie opodstatnenosti jeho výšky a odpisu jeho hodnoty

Poznámky Úč PODV 3 - 01 DIČ

Článok IV - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát
IČO

Zabezpečovacie deriváty, z toho: 

Názov položky 
Účtovná hodnota Dohodnutá cena 

 podkladového nástroja pohľadávky záväzku
a b c d

Deriváty určené na obchodovanie, z toho: 

2) Informácie o významných položkách majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi, pričom sa uvádza forma tohoto
zabezpečenia  a uvádza sa zmena reálnej hodnoty v priebehu účtovného obdobia

Názov položky 

Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Zmena reálnej hodnoty 
(+/-) s vplyvom na 

Zmena reálnej hodnoty (+/-) 
s vplyvom na 

hosp
výsledok 

odárenia 
vlastné imanie 

hosp
výsledok

odáre
 

nia 
vlastné imanie

a b c d e
Deriváty určené na obchodovanie, z toho: 

Zabezpečovacie deriváty, z toho: 

2 12 10 3 4 2 4 5

52473732

úŒtovná jednotka nemá nápl¬ pre túto položku

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
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Poznámky Úč PODV 3 - 01 DIČ
IČO

3) Informácia o záväzkoch

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť 
rokov 

a) celková suma záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov

b) celková suma zabezpečených záväzkov, opis a spôsob zabezpečenia záväzkov

4) Informácie o vlastných akciách

a) 
Dôvod nadobudnutia vlastných akcií 

b.1) 
Nadobudnuté počas ÚO Prevedené počas ÚO 

Počet Menovitá 
hodnota 

%hodnota na 
upísanom ZI 

Počet Menovitá 
hodnota 

%hodnota na 
upísanom ZI 

b.2) 
Prevedené na inú osobu počas ÚO Nadobudnuté počas ÚO 

Počet Hodnota Počet Hodnota 

c) 

Počet 
V držbe k poslednému dňu ÚO 

Menovitá hodnota Nadobúdacia hodnota %podiel na upísanom ZI 

2 12 10 3 4 2 4 5

úŒtovná jednotka nemá nápl¬ pre túto položku

úŒtovná jednotka nemá nápl¬ pre túto položku

0,00 0,00

52473732

0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

0 0,00 0 0,00

0 0,00 0 0,00

0 0,00 0 0,00

0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00
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Poznámky Úč PODV 3 - 01 DIČ
IČO

Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt: 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

6) Informácia o sume a dôvodoch vzniku jednotlivých položiek nákladov alebo výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah
alebo výskyt

Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt: 

5) Kapitálový fond z príspevkov podľa § 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka účtovná jednotka vytvorila:

Bežné obdobie

Predchádzajúce obdobie

2 12 10 3 4 2 4 5

52473732

Nie

Nie

úŒtovná jednotka nemá nápl¬ pre túto položku

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
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Článok V - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

b) Podmienené záväzky (uvádza sa i hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám – čl.V bod 2)

Druh podmieneného záväzku 
Bežné účtovné obdobie 

Hodnota celkom 
Hodnota voči spriazneným 

osobám 

Zo súdnych rozhodnutí 
Z poskytnutých záruk 
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov 
Zo zmluvy o podriadenom záväzku 
Z ručenia 
Iné podmienené záväzky 

Poznámky Úč PODV 3 - 01 DIČ
IČO

1) Informácie o iných aktívach a pasívach – podmienený majetok a záväzky

a) Podmienený majetok

Druh podmieneného majetku Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Práva zo servisných zmlúv 
Práva z poistných zmlúv 
Práva z koncesionárskych zmlúv 
Práva z licenčných zmlúv 
Práva z investovania prostriedkov získaných 
oslobodením od dane z príjmov 
Práva z privatizácie 
Práva zo súdnych sporov 
Iné práva 

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

úŒtovná jednotka nemá nápl¬ pre túto položku

2 12 10 3 4 2 4 5

52473732

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

úŒtovná jednotka nemá nápl¬ pre túto položku
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2) Ostatné finančné povinnosti

Druh podmieneného záväzku 
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Hodnota celkom Hodnota voči spriazneným 
osobám 

Zo súdnych rozhodnutí 
Z poskytnutých záruk 
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov 
Zo zmluvy o podriadenom záväzku 
Z ručenia 
Iné podmienené záväzky 

Poznámky Úč PODV 3 - 01 DIČ
IČO

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Prenajatý majetok 
Majetok prijatý do úschovy 
Pohľadávky z opcií 
Záväzky z opcií  
Odpísané pohľadávky 
Iné položky 

3) Podsúvahové účty

Článok VI - Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka  

2 12 10 3 4 2 4 5

52473732

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

úŒtovná jednotka nemá nápl¬ pre túto položku

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

úŒtovná jednotka nemá nápl¬ pre túto položku

úŒtovná jednotka nemá nápl¬ pre túto položku
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Poznámky Úč PODV 3 - 01 DIČ
IČO

Článok VII - Ostatné informácie
1) Informácie o práve poskytovať služby vo verejnom záujme

2) Informácie o osobitnej kategórii priemyselnej výroby

3) Informácie o finančných vzťahoch s orgánmi verejnej moci

2 12 10 3 4 2 4 5

52473732



Ekonomické ukazovatele a finančná situácia 

Majetok celkom 19 740,20 Eur 
Zásoby       99,89 Eur 
Finančné účty  14 653,36 Eur 
Krátkodobé pohľadávky   1 372,00 Eur 
Časové rozlíšenie       64,75 Eur 
Dane a dotácie   3 550,20 Eur 
Záväzky celkom 15 509,10 Eur 
Základné imanie   5 000,00 Eur 
Dlhodobé záväzky zo SF        71,82 Eur 
Krátkodobé záväzky   9 152,11 Eur 
Krátkodobé rezervy   1 285,17 Eur 
ZISK   4 231,10 Eur 

 

 

 

VÝNOSY celkom 31 758,41 Eur 
Tržby z predaja služieb 23 875,60 Eur 
Ostatné výnosy z hosp. činnosti    7 882,81 Eur 
NÁKLADY celkom 27 527,31 Eur 
Spotreba materiálu      258,13 Eur 
Služby   1 937,89 Eur 
Osobné náklady 25 317,37 Eur 
Ostatné dane a poplatky       13,92 Eur 
ZISK   4 231,10 Eur 

 

 

Ukazovatele práce a miezd 

 stav k 31.12.2019 
Počet zamestnancov spolu 9 
z toho  
THP 2 
Priemerný počet zamestnancov 2 
Mzdové náklady v tis. Eur 25 

 

Dlhodobý hmotný majetok 

Spoločnosť nenadobudla k 31.12.2019 žiadny dlhodobý hmotný majetok.    

 



Dlhodobý nehmotný majetok 

Spoločnosť nenadobudla k 31.12.2019 žiadny dlhodobý nehmotný majetok.    

 

Údaje o finančnom majetku  

Spoločnosť vykázala k 31.12.2019 nasledovné položky finančného majetku. 

Druhy finančného majetku  Suma v EUR 
Pokladnica         3,03 
Ceniny   1 696,50 
Účty v bankách 12 953,83 

 

Údaje o bankových úveroch  

Spoločnosť v priebehu roka nemá poskytnutý bankový úver. 

 

Prehľad peňažných príjmov a výdavkov  

Prehľad peňažných tokov          
        
MEPOS SNV s.r.o., 
r.s.p.     

IČO: 52473732 
  

Rok: 2019 
  

                
Označenie Text           Skutočnosť 
                
P. Stav penažných prostriedkov na zaciatku úctovného obdobia  0,00 
A. Cistý penažný tok z bežnej a mimoriadnej 

cinnosti   
16 781,83 

Z. Úctovný hospodársky výsledok za úctovnú jednotku ako celok (+/-) 4 231,10 
A.1. Úpravy o nepenažné 

operácie    
-64,75 

A.1.1. Odpisy stálych aktív     0,00 
A.1.2. Odpis opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku (+/-)  0,00 
A.1.3. Zmena zostatkov rezerv    0,00 
A.1.4. Zmena zostatkov casového rozlíšenia nákladov, výnosov a dohadných úctov (+/-

) 
-64,75 

A.1.5. Zmena zostatkov opravných položiek k stálym aktívam (+/-)  0,00 
A.1.6. Zisk ( strata) z predaja stálych aktív (-/+)   0,00 
A.1.7. Zúctovanie ocenovacích rozdielov z kapitálových 

úcastín    
A.2. Úpravy obežných aktív     12 615,48 
A.2.1. Zmena stavu pohladávok 

(-/+)    
2 178,20 

A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov (+/-)   10 437,28 
A.2.3. Zmena stavu zásob (+/-)    0,00 
A.2.4. Zmena stavu krátkodobého financného majetku (+/-)   0,00 
B. Investicná cinnost      0,00 
B.1. Obstaranie stálych aktív    0,00 
B.1.1. Obstaranie hmotného investicného majetku (-)   0,00 
B.1.2. Obstaranie nehmotného investicného majetku (-)   0,00 
B.1.3. Obstaranie financných investícií (-)   0,00 



B.2. Výnosy z predaja aktív     0,00 
B.2.1. Výnosy z predaja hmotného a nehmotného investicného majetku 

(+)  
0,00 

B.2.2. Výnosy z predaja financných investícií (+)   0,00 
B.3. Komplexný prenájom     0,00 
B.3.1. Úhrada pohladávok z komplexného prenájmu (+)    
B.3.2. Úhrada záväzkov z komplexného prenájmu (-)    
C. Financná cinnost     5 000,00 
C.1. Zmena stavu dlhodobých záväzkov   0,00 
C.1.1. Zvýšenie dlhodobých 

úverov (+)    
0,00 

C.1.2. Zníženie dlhodobých 
úverov (-)     

C.1.3. Zvýšenie záväzkov z 
dlhopisov (+)    

0,00 

C.1.4. Zníženie záväzkov z 
dlhopisov (-)     

C.1.5. Zvýšenie ostatných dlhodobých záväzkov (+)   0,00 
C.1.6. Zníženie ostatných dlhodobých záväzkov (-)    
C.2. Zvýšenie a zníženie vlastného imania z vybraných operácií  5 000,00 
C.2.1. Upísanie cenných papierov a úcastín (+)   5 000,00 
C.2.2. Premena dlhopisov na 

akcie (+)     
C.2.3. Penažné dary a dotácie, prípadne dary v podobe pohladávok a krátkodobého 

financného majetku (+) 
0,00 

C.2.4. Kapitalizácia záväzkov (+)     
C.2.5. Úhrada straty spolocníkmi 

(+)     
C.2.6. Nárok na dividendy a podiely na zisku (-)   0,00 
C.2.7. Vyplatenie vlastného imania spolocníkovi (-)    
C.2.8. Odpis vlastných akcií (-)     
C.2.9. Iné zmeny      0,00 
D. Rozdiel (R - P - A - B - C) 

(+/-)    
4 231,10 

R. Stav penažných prostriedkov na konci úctovného obdobia  26 012,93 
        

 
 

Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov 

	

Spoločnosť MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. získala v roku 2019 nasledovné príjmy:  

- vlastné príjmy / príjmy za poskytované služby/  vo výške 23 875,60 Eur 

- ostatné výnosy z hosp. činnosti - dotácie z UPSVaR –  7 857,96 Eur 

- ostatné výnosy z hosp. činnosti –ostatné - 24,85 Eur 

 
 

 

Stav a pohyb majetku a záväzkov 

            



 

Prehľad majetku a záväzkov    

MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. IČO: 52473732 Rok: 2019     
                        
            
                        
                        
        Text             Skutočnosť 
                        

 
 

  
Majetková 
bilancia       

    Hmotný majetok      0,00 
    Nehmotný majetok      0,00 
    Financné investície      0,00 
    Fixný majetok      0,00 
    Zásoby       99,89 
    Pohladávky      1 369,64 
    Krátkodobý financný majetok     0,00 
    Hotovost       14 653,36 
    Obežné prostriedky      16 122,89 
    Ostatné aktíva      64,75 
    Aktíva celkom      16 187,64 

 
 

  
Krátkodobé 
záväzky      

6 889,44 

    Dlhodobé záväzky      71,82 
    Záväzky celkom      6 961,26 
    Imanie, akciový kapitál     5 000,00 
    Rezervy tvorené zo zisku     0,00 
    Vlastný kapitál celkom     5 000,00 
    Ostatné pasíva      0,00 
    Pasíva celkom      11 961,26 
            
    Zisky a straty       
    Tržby       31 758,41 
    Náklady       27 527,31 

 
 

  
Zisk pred 
zdanením      

4 231,10 

    Dan z príjmu      0,00 
    Zisk po zdanení      4 231,10 
    Podiely na zisku , dividendy     0,00 
    Nerozdelený zisk      4 231,10 
            

 
Zloženie orgánov registrovaného soc. podniku a ich zmeny 

Konateľ: Ing. Pavol Bečarik 

Dozorná rada: Mgr. Tomáš Cehlár, MUDr. Iveta Fulková, MUDr. Peter Zelený 
MPH 

 

Údaje určené Valným zhromaždením 

 

Navrhuje sa, aby Valné zhromaždenie rozhodlo zisk za rok 2019 vo výške 
4231,10 EUR preúčtovať nasledovne:  



- na účet 421 100 zákonný rezervný fond vo výške 211,56 Eur a          - na 
účet 421 200 zákonný rezervný fond - socializácia zisku na budúce použitie 
vo výške 4 019,54 Eur za účelom  splnenia podmienky socializácie zisku po 
zdanení vo výške 100%, na jeho budúce použitie na dosiahnutie pozitívneho 
sociálneho vplyvu.  
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