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Výročná správa za rok 2019

Dňa 30.10.2020
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1. Základné identifikačné údaje
Obchodné meno spoločnosti: WASCO – družstvo
Sídlo spoločnosti: Strojárenská 10, 976 36 Valaská
Registrácia spoločnosti: Zapísaná v obchodnom registri Oddiel: Dr, Vložka číslo: 472/S, zo dňa 14.03.2015
Právna forma: Družstvo
IČO: 48079707
DIČ: 2120009364
IČDPH: SK2120009364
Zapisované základné imanie: 1 350 €
Wasco – družstvo, je družstvo založené zakladateľskou listinou 25.2.2015 podľa § 245 a následne
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov.

2. Vedenie spoločnosti:
Štatutárny orgán: Zdenka Demeterová – predseda WASCO – družstvo

3. Majetková účasť
Základné imanie družstva je vložené s peňažného vkladu troch členov ktorými sú:
1. Centum osvety a poradenstva – doškoľovacie centrum pre ďalšie vzdelávanie, o. z ., IČO: 37958593
2. Združenie mladých Rómov, o. z. IČO: 35985712
3. Slovenská otvorená solidarita – Slovak Open Solidarity, o. z., IČO: 42314445
4. Štatutárne orgány spoločnosti
Najvyšším riadiacim a kontrolným orgánom družstva je schôdza členov družstva (členská schôdza).
Predseda je štatutárnym orgánom družstva a koná a podpisuje za družstvo vždy samostatne.
5. Predmet činnosti
Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva
Výroba bižutérie a suvenírov
Výroba sviečok
Oprava odevov, textilu a bytového textilu
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských
podujatiach
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Administratívne služby
Vedenie účtovníctva
Prenájom hnuteľných vecí
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
Čistiace a upratovacie služby
Reklamné a marketingové služby
Počítačové služby
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

6. Komentár k výsledkom činnosti
WASCO – družstvo v roku 2019 dosiahlo tieto výsledky:
a) Zvýšilo prevádzkovú kapacitu práčovne na 2 500 kg bielizne na smenu.
b) V zmysle zákona 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov získalo dňa 2.5.2019 Osvedčenie o priznaní štatútu registrovaného sociálneho
podniku, druh registrovaného sociálneho podniku je Integračný podnik.
c) Je jeden zo zakladajúcich členov Asociácie subjektov sociálnej ekonomiky, ktorá je strešnou organizáciou
kde združuje a háji záujmy sociálnych podnikov a podporuje rozvoj sociálnej ekonomiky na Slovensku.
d) Zvýšilo zamestnanosť oproti roku 2018 o 18 zamestnancov na celkový počet 35, čo je 106% nárast
zamestnanosti.
e) Dosiahlo pozitívny sociálny vplyv, meraný percenta zamestnaných znevýhodnených osôb a zraniteľných
osôb čo tvorilo 69 % z celkového počtu zamestnancov.
f) Zriadilo Poradný výbor v zmysle zákona 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a má troch členov. Tvorí ho predseda družstva, mentor družstva
a znevýhodnený zamestnanec družstva. Poradný výbor zasadal štyri krát do 31.12.2019.
g) Plán inovácií na roky 2020 – 2025.
h) Strategický plán pre uplatňovanie zákaziek so sociálnym zreteľom.

7. Zhodnotenie výsledkov hospodárenia

Ukazovateľ
Celkové výnosy
Celkové náklady
Zisk/strata
Počet zamestnancov

-

2019
469 060 €
472 494 €
3 434 € 35

2018
260 505 €
302 551 €
42 046 €
17

Index
1,80
1,56
12,24
2,06
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8. Ekonomické ukazovatele

Výnosy
Tržby služby práčovne
Dotácie UPSVaR
Iné výnosy

469 060 €
335 386 €
132 470 €
1 204 €

100,00%
71,50%
28,24%
0,26%

Náklady
Spotreba materiálu, energie
Služby
Osobné náklady
Odpisy a opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku
Nákladové úroky
Ostatné náklady na finančnú činnosť

Štruktúra majetku

469 060 €
117 558 €
75 720 €
242 684 €
23 859 €
7 982 €
1 257 €

451 138 €

Dlhodobý hmotný majetok
Pozemky
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
Obežný majetok
Krátkodobé pohľadávky súčet
Finančné účty súčet

344 378 €
36 940 €
284 163 €
23 275 €
106 760 €
95 569 €
11 191 €

Štruktúra zdrojov
Spolu vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie
Základné imanie súčet
Kapitálové fondy súčet
Výsledok hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
Záväzky
Dlhodobé záväzky súčet
Krátkodobé záväzky súčet
Záväzky z obchodného styku
Záväzky voči zamestnancom
Daňové záväzky a dotácie
Ostatné záväzky
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery

-

-

-

451 138 €
35 609 €
1 350 €
300 €
33 825 €
3 434 €
486 747 €
136 195 €
109 410 €
78 458 €
15 738 €
5 168 €
329 €
27 400 €
213 742 €

100,00%
25,06%
16,14%
51,74%
5,09%
1,70%
0,27%
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9. Prehľad zamestnancov spoločnosti k 31.12.2019

Vývoj zamestnanosti

31.12.2018

31.12.2019

Celkový počet zamestnancov

17

35

106%

Celkový počet znevýhodnených zamestnancov v registrovanom sociálnom
podniku

12

24

100%

Celkkový počet zraniteńých zamestnancov v registrovanom sociálnom podniku

7

17

143%

Celkový počet zamestnancov, ktorí su uznaní za invalidných z celkového počtu
znevýhodnených zamestnancov v registrovanom sociálnom podniku

5

7

40%

Ostatný zamestnanci

5

11

120%

% zraniteńých zamestnancov v registrovanom sociálnom podniku
% zamestnancov, ktorí su uznaní za invalidných z celkového počtu
znevýhodnených zamestnancov v registrovanom sociálnom podniku

41%

49%

20%

29%

20%

-31%

Ostatný zamestnanci %

30%

31%

3%

Nárast v %

10. Predpokladaný vývoj spoločnosti
Družstvo sa intenzívne zameriava na zefektívnenie svojej činnosti a tým dosiahnutie konkurencie schopnosti
s komerčnými subjektami. Má potenciál na zlepšenie ekonomických ukazovateľov, keďže má kapacitné
rezervy vo využití technológie a ľudského potenciálu. K navýšeniu tržieb v budúcich rokoch je cesta využitia
zákaziek z verejného obstarávania so sociálnym zreteľom.

11. Prílohy
Zverejnené na stránke www.registeruz.sk
Účtovná závierka
Daňové priznanie právnických osôb za rok 2019
Poznámky

