OBLÁ TKY S. R. O., R. S. P.

VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI ZA ROK 2019
zostavená ku

dňu

31.12.2019

Vyhotovené dňa: 15.07.2020
podpis

člena

štatutárneho orgánu

Ing. Katarína Kršková

1. Základné

Názov

spoločnosti:

Dátum založenia

identifikačné

údaje

spoločnosti

Oblátky s.r.o., r.s.p.

spoločnosti:

22. decembra 2018

Nadobudnu1ie štatútu sociálneho podniku: l. novembra 2019
Adresa: V.B. Nedožerského 103/47, 972 12 Nedožery-Brezany
IČO : 51991870

Základné imanie: 5 000 €
Kontakt: +421 907 I 17 179
E-mail: tradicneoblatky(ajllmail.com

2. Štatút registrovaného sociálneho podniku

Sociálnemu podniku Oblátky s.r.o., r.s.p. , bol

1.11.2019 Ministerstvom práce,

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa §7 ods. 4 zákona 112/2018 Z.Z. o sociálnej
ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov udelený štatút
registrovaného sociálneho podniku.
Štatút registrovaného sociálneho podniku, druh registrovaného sociálneho podniku:
INTEGRAČNÝ PODNIK, dňa I.novembra 2019.

3. Hlavná

•

činnosť spoločnosti podľa

sprostredkovateľská činnosť

výpisu z obchodného registra

v oblasti obchodu, služieb, výroby,

•
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému
iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
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spotrebiteľovi

(maloobchod) alebo

•

poskytovanie sociálnych služieb,

•

organizovanie športových, kultúrnych a iných

•

vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej

•

reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky,

•

činnosť

podnikatel'ských,

podujatí,

činnosti ,

organizačných

•
poskytovanie služieb rýchleho
konzumáciu,

spoločenských

a ekonomických poradcov,

občerstvenia

v spojení s predajom na priamu

•

poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach,

•

výroba bižutérie a suvenírov,

•

výroba potravinárskych výrobkov,

•

uskutočňovanie

•

pnpravné práce k realizácií stavby,

stavieb a ich zmien,

4. Vedenie s p oločnosti

Roman Vetrák - riaditel'

spoločnosti

Ing. Katanna Kršková - konatel'ka

5.

Majetková

Základné imanie

spoločnosti

účasť

spoločnosti je vložené

z peňažného vkladu jedinej

je Simona Vetráková a to vo výške 5 000 €.
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spoločníčky,

ktorou

6.

Počet

zamestnancov

Priemerný

počet

zamestnancov v roku 2019 bol 7, z ktorých traja sú zdravotne

znevýhodnení.

7. Poradný výbor podniku

Spoločnosť

má zriadený poradný výbor, ktorý bol vymenovaný dňa 9.12.2019. Má troch

ktorí boli zvolení hlasovaním. Poradný výbor v roku 2019 zasadal I krát a je z neho

členov,

vyhotovená zápisníca. Ďalej poradný výbor zasadá každé 3 mesiace a sú z neho vyhotovované
zápisníce.

8.

Finančný prehľad

podniku
Náklady za rok 2019

Spotreba

materiálu,

energie

a ostatných

9729€

neskladovatel'ných dodávok
Služby

7577 €

Ostatné náklady na hospodársku

činnosť

330€

Náklady vynaložené na obstaranie predaného

409€

tovaru
Osobné náklady

26801 €

SPOLU

44846€

Výnosy za rok 2019
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb

41 820 €

Tržby z predaja tovaru

2009 €

Ostatné výnosy z hospodárskej

činnosti

2313 €
46142 €

SPOLU

Hospodársky výsledok podniku za rok 2019 bolI 296 e.
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Struktúra majetku

spoločnosti

Dlhodobý hmotný majetok

O€

Dlhodobý nehmotný majetok

O€

Neobežný majetok

O€
419 €

Zásoby
Krátkodobé
Finančný

pohľadávky

3 113 €

maj etok

15584 €

Obežný majetok

19116 €

Spolu majetok

19116 €

Struktúra zdrojov spoločnosti
Vlastné imanie

6265 €

VH za

1265 €

účtovné

obdobie po zdanení

12 851 €

Záväzky

108 €

Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
Krátkodobé záväzky okrem rezerv a úverov

10226 €

Krátkodobé rezervy

2008 €
9€

Bežné bankové úvery
Krátkodobé

finančné

500 €

výpomoci

Spolu vlastné imanie + záväzky

19116 €
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9. Zhodnotenie

Spoločnosť
Spoločnosť

nových

podniku a predpokladaný vývoj

spoločnosti

oblátky s.r.o., r.s.p. sa venuje výrobe a predaju

kúpeľných

oblátok.

otvorila dve vlastné prevádzky v Dudinciach a v Turčianskych Tepliciach a získala

odberateľov

podniku.

činností

svojich výrobkov. V novembri v roku 2019 získala štatút sociálneho

Spoločnosť

od svojho vzniku v roku 2018 prijala 3 nových zamestnancov. Traja

zamestnanci z celkového

počtu

zamestnancov sú zdravotne mevýhodnení a podnik na nich

poberá kompenzačné príspevky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
V roku 2020

stroj na ich
zamestnať

pečenie

spoločnosť

plánuje

rozšíriť

svoj sortiment o bezlepkové oblátky,

a otvoriť nové prevádzky obchodov. Na tieto

nových zamestnancov. Prácu chceme

ponúkať

činnosti spoločnosť

zakúpiť

plánuje

predovšetkým osobám, ktoré stratia

zamestnanie a nadobudnú status osoby hJ'adajúcej si prácu, resp. pre osoby zdravotne
postihnuté a ostatné znevýhodnené a
zamestnať.

zraniteľné

osoby, ktoré sa nevedia v regióne Horná Nitra

O všetkých okolnostiach, ktoré sa v podniku konajú sa diskutuje a rokuje na

pravidelných zasadnutiach poradného výboru, z ktorého sú zaznamenávane a archivované
zápisnice.

IO. Prílohy
predbežná účtovná závierka.

6

