Sociálny podnik Tibava. s.r.o" Tibava 131. 073 Ol Tibava
registrovaný sociálny podnik

VÝROČNÁ sPRÁ VA ZA ROK 2019

Tibava 26.6.2020

1. Základné identifikačné údaje spoločnosti
Obchodné meno:

Soc iálny podnik Tibava, S.r.o.

Sídlo spo loč n osti

Tibava 131 , 0730 I Tibava

Registrácia
Deň

:

spo ločnost i :

zápisu:

Zapísaná v obchodnom regi stri Okresného súdu Košice I, vložka
46972/V

čís l o

14.8.2019

IČO:

52 569 420

DiČ:

2121070688

Výška vkladu: 5 000.- €

2. Vedenie spoločnosti
Marián Čuhanič - konateľ spo l očnosti

3. Štatút registrovaného sociálneho podniku
Sociálnemu podniku Tibava, s. r.o., bol priznaný Ministerstvom práce, soc iá lnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky

podľa

§ 7 ods. 4 zákona

Č.

11 2/20 18 Z.z. O sociálnej ekonomike a soc iálnych

podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Štatút registrovaného sociá lneho podniku, druh reg istrovaného sociálneho podniku:
INTEGRAČNÝ PODNIK, dňa l. októbra 2019, čís l o osvedčenia 038/2019 RSP.

4 . Majetková účasť
Základné imanie

spo l očnosti

je vložené z peiíažného vkladu jediného

Tibava, vo výške 5 000.- € (uznesenie VZ

č.

s po l očníka,

27/2019 zo dll a 22.7.2019).

ktorým je Obec

5. Štatutárne orgány spoločnosti
Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšší orgán
alebo

rozhodovať

spoločnosti,

ktorý je oprávnený

konať

v neme

spo l očnosti

o jej vnútorných záležitostiach. Obec Tibava, ako 100% spoločník,

vyko~áva

svoje práva na valnom zhromaždení osobne prostredníctvom štatutárneho zástupcu obce.
V prípade
spoločníkom

spoločnosti

s

ručením

obmedzeným Sociá lny podn ik Tibava, s.r.o., ak je jediným

Obec Tibava je takým predpisom zákon SNR

Č.

36911990 Zb. o obecnom zriadení,

podl'a ktorého je obec právn ickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne
hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, Štatutárnym orgánom je podl'a § 13 ods. 5
zákona o obecnom zriadení starosta obce.
V prípade obci , ktoré založili ako jediný
pôsobnosť

spoločník spoločnosť

s

ručením

obmedzeným vykonáva

valného zhromaždenia zásadne starosta obce.

Valné zhromaždenie a obecné zastupitel'stvo sa uzn ieslo uznesením č. 26/ 2019 zo dňa 22.7.2019
že Sociálny podnik Tibava S.r.o. požiada o priznanie štatútu registrovaného integračného soc iálneho
podniku.
Kona/el'

Štatutárnym orgánom spoločnosti je kona tel', ktorý koná v mene spoločnosti samostatne, a to tak, že
vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoji svoj podpis. Konatel'

k vypísanému alebo

vykonáva svoju funkciu bezodplatne.

6. Predmet

či nnosti

Poskytovanie služieb v pol'nohospodárstve a záhradníctve
Opracovanie drevenej hmoty a výroba komponentov z dreva
Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku. slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

-

Výroba

hračiek

a hier

Výroba

sviečok

a tieniacej techniky

Prípravné práce k realizácii stavby
Dokončovacie

stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov

Prenájom hnutel'ných vecí

-

Čistiace a upratovacie služby

-

Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúž iac ich na regeneráciu arekondíciu

Našimi aktivitami chceme
pomôcť

pomôcť

naším obyvatel'om, ako aj obyvatel'om okolitých obcí. Chceme

rozvoju obce. Maximálna

dielne, výroba

včelích

zapojenosť

do

investičných

úl'ov na základe objednávky

drobné stavebné práce.

Manažment a zákazky

včelárov,

akcií obce, zriadenie stolárskej
kose nie verejných priestranstiev,

boli a budú v kompetencii starostu obce a

poradného výboru Sociálneho podniku Tibava, s.r.o.

7.
Vznikom podniku chceme
a

podnietiť

Rozvoj zamestnanosti

znížiť

mieru nezamestnanosti v obc i,

zvýš iť

životnú

u nezamestnaných záujem o získanie nových vedomostí,

pracovných miest pre l'udí s remese lnými

zručnosťami,

ktorí sa nevedia

úroveň

zručností

uplatniť

obyvatel'stva
a udržanie

na trhu práce.

Od vzniku podn iku sme v roku 2019 zamestnali 3 zamestnancov,
z toho:
od l.l 0.20 19 troch znevýhodnenie zamestnancov z Úradu práce, soc iálnych vecí a rodiny v
Michalovciach na základe:
Názov projektu: "Cesta na trh práce 2'" - opatren ie č.1
Kód projektu: ITMS20 14+: 31203 I X76 1
Uzatvorená dohoda

8.

č.:

19/42/056g/6

zo

Ročná účtovná

Na základe § 4 ods. 2 zákona
v sústave podvojného

č,

dňa

25.11.2019

závierka 2019 - zhodnotenie

43 1/2002 Z.z. O

účtovníctve,

Sociálny podnik Tibava, s.l".o.

účtovníctva.

Príprava a zostavenie závierkových prác sa skladá:

•

otvorenie

•

zaúčtovanie

•

inventarizácia majetku a záväzkov a zaúčtovanie závierkových operácií

•

uzatvorenie

•

zostavenie

počiatočného

všetkých

účtovných

účtov ných

účtovných

súvahového

kníh

výkazov

účtu

prípadov za daný rok

účtuje

Na základe

účtovej

závierky Sociá lny podnik Tibava, s.r.o. zostavi l Súvahu, Výkaz ziskov a strát a

Poznámky. Tieto výkazy tvoria záv ierku v podvojnom

účtovníctve

a sú

súčasťou

daiíového

priznania dan i z príjmov PO.

9. Prehl'ad hospodárenia spoločnosti
Stav bankových
Bankový

účet

Pokladňa

-

účtov

a pokladne k 31.12.2019

FlO Banka a.s .

0.00 €

hotovosť

Celkový stav

964,59 €

finančných

prostriedkov

964,59 €

Výnosy a náklady
Výno~y

Sociálneho podllikll Tibava S.r.O. v rokli 2019 boli v celkovej výške I 015,56 €

Finančný príspevok z ÚPSVaR 19/42/056g/6

I 0 15,56 €

Náklady Sociálneho podnikli Tibava s.r.o. v rokli 2019 boli v celkovej výške 7566,24 €
z toho:
Spotreba materiálu - kance lársky materiál

43 ,80 €

SpoiII materiál

43.80€

Služby
zak ladatel"ské li stiny

89,00 €

program

320,00 €

účtovnícky

356.00 €

účtovníctvo

1,55 €

poštov né

766.55 €

SllIžbv sroiII
Osobné náklady
mzdové náklady

4690, 17 €

zákonné sociálne poi sten ie

l 494,47 €

zákonné zdravotné po istenie
Osobllé náklady spoiII

mme.ľtl/{lIIci

416,65 €
6601.29 €

150,00 €

Ostatné dane a poplatky

- 6 .546.08 f

VVsledok hospodárellie z /wspodársk(:} čillllosti

4,60 €

Bankové poplatky

- 4.60 f

VVsledok hospodárellia z finalIČIlej Čillllosti
VÝsledok hospodárenia za

ÚČtovllé

6.5.50.68 f

ohdohie

Záväzky SociáilIcho podllikll Tibava,

S.I:O.

v rokli 20J 9 boli v celkovej výške 7515,27 f
748,80 €

Krátkodobé záväzky z obchodného styku
Záväzky

voči

zamestnancom

Záväzky

voči

Sociálnej

Záväzky

voči

zdravotným

Daňové

I 2 16,54 €
543 , 12€

poi sťovni

146,50 €

poi s ťoviíam

75,33 €

záväzky

0,63 €

Záväzky zo sociá lneho fondu
Ostatné záväzky

4 784,35 €

voči spoločníkom
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