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SOCIÁLNY ODNIK
Služby Kalná sto, tsp.

INDI VIDUÁLNA
VÝROČNÁ SPRÁVA SLUŽBY KALNÁ s.r.o., r.s.p.
2020

Obchodná spoločnosť Služby Kalná s.r.o., r.s.p., so sídlom Červenej armády 55, 935 32
Kalná nad Hronom, pracovisko Nitrianska cesta č.6, 935 32 Kalná nad Hronorn,

IČo:

50 102 419, IČ DPH: SK 2120172802, zapísaná v obchodnom registri zápisom 1.1.2016 do
Obchodnélio registra vedeného Okresným súdom Nitra, oddiel: Sro, vložka: 39923/N.
Predkladá

V súvislosti s povinnosťou vyplývajúcou z ust. ~ 15 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej
ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov („ďalej len ako
zákon o sociálnej ekonomike“) túto

Výročnú správu
1. ÚVODNÁ ČASt
Spoločnost‘ riadi svoju činnosť podl‘a zákona o sociálnej ekonomike, pričom s odkazom na ust.

*

6 tohto zákona, bol spoločnosti dňa 01.01.2020 priznaný Štatút registrovaného sociálneho

podniku, druh: integračný (ďalej v texte sa spoločnosť bude označovat‘ len ako “RSP“).
V zmysle ust.

*

15 zákona o sociálnej ekonomike:

1. RSP vypracuje výročnú správu za kalendárny rok v termíne určenom štatutárnym orgánom
alebo základným dokumentom, najneskór však do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka.
2. Výročná správa r.s.p obsahuje najmä:
a) zhodnotenie dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý má RSP uvedený vo svojom
základnom dokumente, a prehl‘ad činností vykonávaných v kalendárnom roku,
b) účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,
c) správu audftora, ak má RSP povinnost‘ štatutárneho auditu,
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d) prehFad o peňažných príjmoch a výdavkoch,
e) piehľad

piíjnwv

v členení podľa zdrojov,

fl stav a pohyb majetku a záväzkov,
g) zloženie orgánov RSP a jek zmeny, ku ktorým došlo v priebehu kalendárneho roka,
h) údaje určené valným zhromaždením, správnou radou alebo mým obdobným orgánom RSP.
V zmysle ust. ~ 14 zákona o sociálnej ekonomike:
1. RSP je povinný účtovaf v sústave podvojného účtovníctva podi‘a osobitného
predpisu. I1čtovným obdobím RSP je kalendárny rok.
2. RSP je povinný vo svojom účtovníctve osob itne sledovať činnosť vykonávanú ako
registrovaný sociálny podnik, a to prostredníctvom tvorby analytických účtov. Ak nie je možné
v účtovníctve zabezpečíť preukázanie činnosti RSP prostredníctvom tvorby analytických účtov,
RSP je povinný viesť analytickú evidenciu alebo ďalšie pomocné evidencie.
3. RSP je povinný mať účtovnú závierku a výročnú správu overenú štatutárnym
audítorom, ak : a) príjem verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane v účtovnom
období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahne 200 000 eur,
b) všetky príjmy RSP v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka
zostavená, presiahnu 500 000 eur.
RSP sídli na ul. Nitrianska cesta č.6, 935 32 Kalná nad Hronom. Svoju činnosť vykonáva v
priestranných prenajatých priestoroch, ktorých súěast‘ou je okrem bežných kancelárskych
priestorov, aj sociálne miestnosti (WC, sprcha),kuchynka.
PROFIL integračného sociálneho podniku je obchodná spoločnosť Služby Kalná, s.r.o., ktorá
je verejnoprospešným podnikom obecných služieb.
Identifikačně údaje spoločnosti Obchodný názov:
Služby Kalná, s.r.o. r.s.p.
Sídlo spoločnosti: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 01.01.2016
2
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Služby Kalná
IČO: 50 102 419
DIČ: 2120172802
IČ DPH: SK2120I72802
Základné imanie: 5.000,- EUR
Registrácia: Register sociálnych podnikov, ku dňu 01.01.2020,
druh podniku : Integračný,
číslo osvedčenia: 068/2020_RSP
Spoločník:
Obec Kalná nad Hronom Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom, IČO: 0037131, DIČ;
2021218683
Orgány spoločnosti:
1. Valné zhromaždenie:
Ing. Ladislav Éhn, starosta obce
2. Členovia dozornej rady:
Ing. Otto Lúdl
Ing. Andrea Vajdová
Helena Vargová
Ing. Igor Gogora PhD.
Jozef Sipos
3. Poradný výbor:
Ing. Miloš Hajko
Jozef Gonda
Gabriela Chvojková

SOdA NV PODNIK
Služby Kalná
4. Konatel‘:
Ing. Adela Šinková, (od 1.1.2016) Kalinčiakovo 211,93405 Levice
Mgr. Ivana Tóthová, (Od: 08.10.2019) Dlhá 47,935 32 Kalná nad Hronom
Vlastnícke vzťahy
Obchodná spoločnost‘ Služby Kalná, s.r.o. má verejno-právne vlastníctvo, pričom vlastníkom
obchodnej spoloěnosti je obec: Obec Kalná nad Hronom (l00%-ný vlastník) Červenej armády

55, 935 32 Kalná nad Hronom IČO: 0037131, DIČ: 2021218683
Kontaktně osoby konatel‘ky spoločnosti Služby Kalná, s.r.o.:
Mgr. Ivana Tóthová tel.č.: 0948 073 770 email: socia nypodnik@kalna et
Ing. Adela Šinková tel.č.: 0948 396 400 email:

$

uzb .kalna@k na.eu

História spoločnosti
Založenie obchodnej spoločnosti Služby Kalná, s.r.o., v súlade s ustanoveniami zákona
Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších právnych predpisov, prerokovalo a schválilo obecné zastupiteľstvo v Kalnej nad
Hronom na svojom mimoriadnom rokovaní dňa 19.11.2015 (Uznesenie Č. 7/2015). Spoločnosť
vznikla 1.1.2016 zápisom do Obchodného registra vedeného Okresným súdom Nitra, oddiel:
Sro, vložka: 39923/N.
Cieľom zriadenia bob

prostredníctvom obcou založenej obchodnej spoloČnosti

(obecného podniku) zabezpečiť pokrytie viacerých verejno-prospešných a potrebných služieb
pre občanov obce Kalná nad Hronom, ako aj blízkeho okolia vrátane vytvorenia nových
pracovných miest a prispiet‘ tak k celkovému regionálnemu rozvoju v lokalite obce.
Hlavnou začínajúcou Činnosfou spoločnosti počas prvých 3 rokov jej existencie bola
prevádzka Reštaurácie Gastrocentrum v obci Kalná nad Hronom zameranej prioritne na
zabezpečovanie teplej stravy pre bežnú verejnosť, turisto“, seniorov ako aj pre vybrané
podnikové prevádzky v obci Kalná nad flronom a blízkom okolí (prostredníctvom donášky
na prevádzku) so zameraním sa prioritne na obedňajšie stravovanie. V menšej miere tiež na
realizáciu stravovania v rámci spoločenských podujatí rbzneho charakteru.
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Služby Kalná
Od 51.2018 sa činnosf podniku rozšírila o výrobu liehu a spracovanie tichu v
liehovarnickom závode na pestovatel‘ské pálenic ovocia (prevádzku obccnej pálenice).
01.01.2020 sa spoločnosť Služby Kalná s.ro., r.s.p. zápisom do registra sociálnych
podnikov stal Verejnoprospcšný podnik / Integračný podnik v zrnysle

*

11 Zákona č.

112/2018 Z.z. o sociálnej ekonornike a sociálnych podnikoch.
Najvyšším orgánom sociálneho podniku spoločnosti Služby Kalná s.r.o., r.s.p. je valné
zhromaždenie, ktoré sa uskutočňuje minimálne lx ročne.
V roku 2020 sa konalo 4x a to 15.05.2020, 22.07.2020, )5.06.2020, 18.12.2020.
Predmetoni podnikania ku 31.12.2020 je:

[
[

.

sprostredkovateľská činnost‘ v oblasti obchodu

(od: 01.01.2016)

.

sprostredkovateľskáčinnosf v oblasti služieb

(od: 01.01.2016)

.

organizovanie kultúmych a mých spoločenských podujatí (od: 01.01.2016)

.

prevádzkovanie výdajne stravy

.

poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu
konzumáciu

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebitel‘ovi (maloobchod) alebo mým

.

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od: 01 .01.2016)
pohostinská činnosf a výroba hotových jedál pre výdajne (od: 01.01.2016)

.

výroba liehu a spracovanie liehu v Iiehovarníckom závode na pestovateľské pálenie

[

ovocia a jeho uvádzanie na trh

(od: 05.01.2018)

.

prevádzkovanie dohl‘adového pracoviska kamerového systému

.

prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a
rekondíciu

.

[
L
L

(oW 01.01.2016)

.

E

.

(oW 01.01.2016)

(od: 08.10.2019)

(od: 08.10.2019)

vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

(od: 08.10.2019)

poskytovanie služieb v poľnohospodáľstve a záhradníctve (od: 08.10.2019)

.

.
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čistiace a upratovacie služby (od: 08.10.201 9)
poskytovanie služieb osobného charakteru (od: 08.10.20 19)
prípravné práce k realizácii stavieb (od: 08.10.2019)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od: 08. 10.2019)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od: 08.10.2019)
prenájom hnuteľných vecí
informačná činnost‘

(od: 08.10.2019)

(od: 08.10.20 19)

vodoinštalatérstvo a kurenárstvo

(od: 17.07.2020)

podnikanie v oblasti nakladania s mým ako nebezpečným odpadom(od: 12.08.2020)
inžinierska činnost‘, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických
zariadení

2.

(od: 12.08.2020)

VÝVOJ A ČINNOSt SPOLOČNOSTI
Obec v roku 2016 založila podnik Služby Kalná, s.r.o. s cieľom zabezpečiť pokrytie

viacerých verejno-prospešných a potrebných služieb pre občanov obce Kalná nad }{ronom
ako aj blízkeho okolia vrátane vytvorenia nových pracovných miest a prispiet‘ tak k
celkovému regionálnemu rozvoju v lokalite obce.
V roku 2019 identifikovala medzi svojimi občanmi značný počet zraniteľných a
znevýhodnených osób, ktoré patria medzi tzv. znevýhodnených UoZ a zároveň k ohrozeným
skupinám ohrozených sociálnym vylúčením s dlhodobým problémom uplatnenia sa na
otvorenom trhu práce.
Vyššie uvedená skutočnost‘, tak vytvorila veľmi dobrý predpoklad zriadenia
sociálneho podniku r.s.p., ktorý umožňuje ľud‘om v produktívnom veku z najohrozenejších
skupín nájsť pracovné uplatnenie, získať pracovné návyky, potrebnú doplnenú kvalifikáciu či
rozšírené vzdelanie a praktické zručnosti. Zároveň ich postupne pripravuje na prechod na
6

~?

50(1* NY PODNIK
Služby Kalná sso r p

otvorený trh práce, kde by mohli v budúcnosti nájst‘ uplatnenie bez toho, aby potrebovali
ďalšiu sociálnu pomoc.
01.01.2020 vznikol Registrovaný sociálny podnik (r.s.p.) pösobiaci na regionálnom
trhu práce okresu Levice, prípadne priľahlých susedných okresov ako integračný sociálny
podnik, pričom miestom výkonu práce je obec Kalná nad Hronom.
Hlavnou náplňou činnosti podniku je v súčasnosti prevádzkovanie výdajne stravy
vrátane pohostinskej činnosti a výroby, ktorú zabezpečuje podnik prevádzkou Gastrocentra
Reštika v Kamej nad Hronom.
Ďalšími činnost‘ami Služby Kalná, s.r.o., r.s.p. sú:
> prevádzkovanie dohľadového pracoviska kamerového systému, sledovanie
stavu bežného diania ako aj stráženie a dohľad nad bezpečnosťou majetku obce
Kalná nad Hronom,
> výroba liehu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode na pestovateľské
pálenie ovocia a jeho uvádzanie na trh (existujúca prevádzka Pálenica,
Mochovská cesta, Kalná nad Hronom),
> technické služby

—

stavebné práce.

Hlavným eieľom r.s.p.
integračného sociálneho podniku Služby Kalná, s.r.o., r.s.p. je dosahovanie
meratel‘ného pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky prospešnej
služby v oblasti služby na podporu zamestnanosti.
Parciálnymi ciel‘mi r.s.p. sú:
uspokojovat‘ potreby občanov i obce a poskytovaf im kvalitně a plnohodnotné služby,

.
.
.

vytvoriť a udržat‘ nové pracovně miesta pre znevýhodnené a zraniteľné osoby,
dosiahnuť stabilný podiel na trhu v jednotlivých pokrývaných odvetviach,

• dosiahnut‘ vyrovnané a udržateľné hospodárenie,

Služby Kalná
• prispicť k zvyšovaniu komfortu občanov a atraktivity obce ako dobrého miesta pre
život v strediskovej obci.

2.1. Prevádzka Reštaurácie

-

vývarovne v obci Kalná nad Hronom, Červenej armády 57

ponúkala v roku 2020 základné služby verejného stravovania, pričom sa zamerala prioritne na
zabezpečovanie obedového menu pre dóchodcov a širšiu verejnost‘ najmä z radov
zamestnancov podnikov a obce.
Do základnej ponuky služieb patrili:
~ obedové menu,
»-

obedové menu pre dóchodcov (zl‘avnené),

~ rozvoz obedov v rámci obce a priľahlého regiónu,
~ oslavy a posedenia v prevádzke.
Prevádzka v roku 2020 vydala v priemere 130 obedových menu /denne.
Oslavy a posedenia sa v roku 2020 nekonali z dóvodu Covid opatrení.
V rámci obedňajšieho času bol zabezpečovaný rozvoz stravy seniorom v priemere : 20
obedov /denne. (viď. tabuľka)
Mesia

Reštaurá ia

Fit me

DWhod ovia

Mo hov e

Ja tiár

501

35

381

579

Február

680

85

486

944

Mare

423

30

578

571

Apríl

84

30

649

949

Máj

553

121

690

1865

Jú

905

190

750

1981

Júl

974

180

686

1711

August

790

107

616

1352

September

715

106

626

1471

Október

610

166

676

1799

November

425

118

593

1609

De ember

320

50

511

1165

ti

Služby Kalná so.

Spolu celkom

31436 ks.

počet pracovných dní

241 ks.

Priemerný počet za deň

130 ks.

2.2. Pracovisko pestovatel‘skej pálenice ponúkalo celý komplex služieb súvisiacich so
spracovaním ovocia od regionálnych dodávatel‘ov a následnou výrobou destilátov pre
domácnosti vrátane povýrobnej úpravy podl‘a požiadaviek klienta.
Uvedenými službami boli:
~ drvenie ovocia na kvas,
» príprava kvasu,
~ meranie refraktomerom,
~ výroba destilátov v rámci pestovatel‘skej pálenice,
~ riedenie destilátov,
» lisovanie jabÍk do vlastných fliaš,
» odborné poradenstvo (príprava kvasu a spracovanie ovocia).
V roku 2020 bola pálenica v tret‘om roku svojej prevádzky.
Vyhodnocované výrobné obdobie: apríl 2020/júl 2021 (obdobie
Množstvo vyrobeného destilátu v litroch alkoholu (I a.) celkom: 9701,171.
Množstvo odovzdaného destilátu v litroch alkoholu (I a.) celkom: 9701,171.
Množstvo odovzdaného destilátu v litroch alkoholu (I a.), z ktorého bol uplatnený nárok
na oslobodenie od spotrebnej dane z liehu: nula
Množstvo odovzdaného destilátu

‚r

litroch alkoholu (I a.), z ktorého bola odvedená

spotrebná daň: 9701,17€
Suma odvedenej spotrebnej dane z liehu vE: 523 86,32€

.
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2.3. Pracovisko kamerového systému tzv. Dohl‘adové pracovisko
V rámci prechodu na r.s.p. důšlo k vytvoreniu úplne nového pracoviska, tzv.
Dohľadového pracovisko v kalendárnom roku 2020 vykonávalo činnosti:
»~ správa a prevádzka kamerového I dohľadového systému obce Kalná nad Fironom,
» stráženie a dohľad nad bezpečnost‘ou a ochranou majetku prostrednĺctvom,
prevádzky kamerového systému,
~ vizuálna kontrola obecného / verejného majetku,
» sledovanie stavu bežného diania v rámci kamerového systému,
~ hlásenia a spolupráca s príslušnými útvarmi polície a obecnej polície, a/alebo
orgánmi činnými v trestnom konaní (v súlade s platnými predpismi a postupmi).
Uvedené činnosti zabezpečované dohľadovým pracoviskom bob vykonávané na základe
zmluvy s obcou Kalná nad Hronom. Na pracovisku pracovali 4 osoby z radu znevýhodnených
obyvatel‘ov.
V roku 2020 vo svojej kompetencií spolu s obecnou políciou nešili, akéhokoľvek spáchania
priestupku alebo podozrenia z jeho spáchania. Prípady zachytené kamerami boli hlásené OP
Kalná nad Hronom. Obecná polícia vyhodnotila situáciu a podľa toho postupovala ďalej
v rámci svojich kompetencií.
Hlásené priestupky v r. 2020:
.

36 pniestupkov porušenie Zákona č. 8/2009 Z.z. Zákon o cestnej premávke,
-

pniestupok nerešpektovanie zvislého dopravného značenia ‘Zákaz vjazdu“, ‘Zákaz
-.

zastavenia a státia“
.

8 priestupkov porušenie Zákona č. 282/2002 Z.z. Zákon ktorým sa upnavujú
-

niektoré podmienky držania psa majitelia venčili psov bez vódzky
-

.

30 prípadov, ktoré sa týkali vyberania šiat z kontajnerov na to určených

.

20 pnípadov

.

4 dopravné nehody, pni ktoré bolí pnivolaní príslušníci OP a

-

neporiadok okolo nádob na komunálny odpad, vybenanie odpadu

OOPZ Kalná nad Hnonom

a dopravní policajti
.

4 krát bola poskytnutá súčinnosť OOPZ Kalná nad Fironom, OKP ORPZ Levice pni
dohľadaní záznamu z kamerového systému
10
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.

4 hlásenie nelegálneho vývozu odpadu (najmä pri ČOV)

.

2 hlásenia znečistenia vozovky pri stavebných prácach

.

3 hlásenia požitia alkoholických nápojov na verejnosti

.

3 hlásenia prác na cintorínoch

.

1 hlásenie vzniknutý požiar.
-

2.4. Pracovisko technických služieb

sa vo svojom prvom roku 2020 zameriavalo na

údržbárske, rekonštrukčné a stavebné práce pre obec Kalná nad Hronom a okolie.
Prioritne holi vykonávané práce pre obec Kalná nad Hronom na základe zmluvy a
príslušných objednávok. Okrem toho technické služby poskytovali svoje služby aj
podnikateľským subjektom a súkromným fyzickým osobám či organizáciám na komerčnom
základe v závislosti od záujmu a možných dostupných kapacít tohto pracoviska, pričom ich
nábeh bol realizovaný postupne.
Boli realizované práce:
-

spevnené plochy a chodníky na ul. 29.augusta a na Dlhej ul.,

-

vjazdy a chodníky k RD a fare na ulici 29. augusta,

-

rozvádzače a rozšírenie vodovodu v objekte Pestovateľskej pálenice,

-

kanalizačnú prípojku k RD na Tekovskej ulici,

-

kanalizačnú prípojku k R.K. kostolu v Kalnej,

-

kotolňa a rozvody kúrenia v zázemí KFC,

-

kotolňu, TZB zariadenia a kúrenie v objekte na komerciu na Nitrianskej ceste,

-

uozbitie a likvidácia nefunkčnej žumpy na ul. Mieru,

-

rozbitie a likvidáciu starej betónovej garáže v parku pri ul. Č.A.,

-

podhitie strechy na objekte Rešti-Ka,

-

nový vstup a bránu k dielňam Soc. Podniku,
dočasná %pevnená plocha pri cintoríne v Kamej,

-

úpravu oplotenia, výrobu a montáž brány do cintorína v Kamej,

-

opravy interiérov a stupačky bytov na ul. SNP,

-

spevnené plochy a vjazdy k RD na Viničnej ul.,

-

WC a chodník v areáli R.K. kostola v Kalnej,
fasádu najestvujúcom dome %mútku v Kalnej,

CIALNY PODNIK
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priestor na prenájom v obecnom objekte.

-

zemné práce, terénne úpravy a rozvody požiarnej vody v exteriéry novostavby

-

Požiarnej zbrojnice,
-

verejné osvetlenie

-

rekonštrukciu interiéru a vnútorných rozvodov v objekte Jednoty dóchodcov,

-

zrekonštruovaf interiér bytu v SV (súkr. investor.),

-

základy pre záhradný dom, bazén a nové oplotenie (súkr. investor),

-

priestor na dočasné uloženie zelených odpadov (ul. Dlhá, záhradk. oblasť, tréningové

pri

novostavbe CVF,

ihrisko KFC),
spevnená plocha pre uloženie dreveného a zeleného odpadu určeného na

-

zoštiepkovanie,
-

kanalizačnú a internetovú prípojku na Ružovej ul.,

-

spevnené plochy a chodníky na ul. SNP v Kálnici I. a II. Etapa,

-

spevnené plochy a vjazdy k RD na Hronskej ul.,

-

vyčistenie, pretriedenie materiálu, zemné a manipulačné práce v areáli Pestovateľskej

pálenice,
-

osvetlenie tréningového ihriska KEC (nedokončená realizácia),

-

bufet v areáli KEC,

-

oplotenie a samonosnú bránu areálu pestovatel‘skej pálenice (nedokončená realizácia),

-

interiérové priestory, oceľové dvere pre bytové spoločenstvo v Leviciach,

-

kanalizačná prípojka (súkr. investor.),

-

parkovisko a spevnené plochy (súkr. investor.),

-

zemné práce a terénne úpravy na území obce Kalná nad Hronom,

-

výstuže a armatúry na novostavbu RD (súkr.investor.),

-

zámočnícke výrobky a pod.

Celková suma zákaziek 2020

363 394,62€

Celková suma subdodávateľských prác 2020

63 906,27€
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Zhodnotenie dosahovania pozitívneho soeiálneho vplyvu
RSP priebežne zabezpečoval dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním
spoločensky prospešnej služby v oblasti zamestnanosti a to zamestnávaním zraniteľných osůb
a/alebo znevýhodnených osób. Tieto si osvojovali pracovné návyky a získavali nové zručnosti
pre výkon povolania, čo zvýšilo šance na ich opätovné spoločenské začlenenie berúc do úvahy
ich novonadobudnutú mieru finančnej autonómie a samostatnosti, sebadóvery či schopnosti
fungovať v prostredí pracovného kolektívu.
Uvedené malo na osoby pozitívny sociálny vplyv. Došlo k odstráneniu vylúčenia týchto
osób a k ich začleneniu z okraja spoločnosti do reálneho života. Je potrebné uviesť, že RSP od
svojho založenia pristupoval k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu proaktívnou
komunikáciou s jednotlivými úradmi a inštitúciami, ktorými boli predovšetkým: Ministerstvo
práce, sociálnych vecí a rodiny (d‘alej len ako ‘ministerstvo práce), Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny Levice (d‘alej len ako ‘úrad práce‘), ako aj aktívnym zamestnávaním týchto
skupín v spoločnosti.
V tomto kontexte možno konštatovať, že RSP v roku 2020 takto stanovený pozitívny sociálny
vplyv napÍňal.
Pred prijatím nového zamestnanca do pracovného pomeru, uskutočňoval RSP výber na
základe predchádzajúceho posúdenia tejto osoby zo strany úrade práce o prípadnom zaradení
do príslušnej kategórie znevýhodnenia. Prioritne tak boli pri prijímaní do pracovného pomeru
uprednostňovaní uchádzači, ktorí spÍňali stanovené podmienky, samozrejme vždy podl‘a
individuálnych okolností aj pokiaľ ide o prebiehajúce zákazky RSP.

3. PREDPOKLAD BUDÚCEHO VÝVOJA ČINNOSTI SPOLOČNOSTI
Prvoradým záujmom RSP je pokračovanie v dosahovaní pozitívne merateľného
sociálneho vplyvu a jeho intenzívne prehibovanie aktívnou činnosťou na trhu a zamestnávaním
znevýhodnených a zranitel‘ných osób za účelom ich integrácie na pracovný trh.

SOCIÁL Y PODNIK
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V budúcnosti by sme chceli poskytovat‘ služby pre fyzické osoby tak, aby platbu za
službu bob možné zaplatiť servisnými poukážkami MPS VaR SR v zmysle Vyhlášky MPS VaR
SRč. 115/2019Z.z..
Služby Kalná s.r.o., r.s.p. v d‘alšom roku plánuje realizovat‘ stavebné práce pre obec
Kalná nad Hronom zadaných formou JN HOUSE v rozsahu požadovanom vedením obce. V
pláne je realizácia zákaziek v hodnote cca 2mil. €‚ ktoré sú zahrnuté v kapitálových výdavkoch
rozpočtu Obce Kalná nad Hronom na rok 2021 a bobi aj z dövodu sociálneho aspektu určené na
realizáciu práve pre RSP.
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L

r
r
E

r
E
E
E

L
E
L
L

N ZAC

A ŠTRUKT

4A ~.LUZBV KALNA sr.o.,

51db7
\7ww~

SOCIALNY POD 1K
Služby Kalná
5. ZAMESNANOSt V SPOLOČNOSTI

v roku 2020

Vývoj zamestnanosti
Bez

Zranitel‘ná

znevýhodnenia osoba

Znevýhodnená Aktívny
osoba

DPČ,

Spolu

zamestnanci DVP,SZČO,
(TPP)

ZmK

01/2020 9

0

6

15

7

22

02/2020 9

0

6

15

8

23

03/2020 9

0

6

15

9

24

04/2020

11

0

6

17

9

26

05/2020

11

0

6

17

9

26

06/2020

14

0

6

20

10

30

07/2020

15

1

7

23

10

33

08/2020

16

1

7

24

12

36

09/2020

17

I

7

25

10

35

10/2020

19

1

8

28

9

37

11/2020

19

1

9

29

9

38

12/2020

21

1

9

31

10

41

Zamestnanosť podl‘a stredísk

DoVP,
SZČQ

DPČ,

TPP
(celé
‚

uvazky)

aj

V2

Počet

Počet

zamesrnancov za

zamestnancov

rok 2020

toho
S

priznaným

vyrovnávacím
príspevkom

Reštika

1

7

8

1

Pálenica

2

2

4

1

t

..
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V súvislosti so zákonom o sociálnej ekonomikeje pri výbere zamestnancov potrebné prihliadať
na priradenie jednotlivých záujemcov do kategórie znevýhodnených a zraniteľných osůb
definovaných týmto zákonom nasledovne:
Znevýhodnenou osobou je fyzická osoba, ktord
a) v predchádzajúcich šiestich mesiacoch nebola zamestnaná okrem zamestnania v
pracovnoprávnom vzfahu, ktorého trvanie nepresiahlo v úhrne 40 dní v kalendárnom roku, a
ak jej zdaniteľné mesačné príjmy a mesačné príjmy zo starobného důchodku, predčasného
starobného důchodku, vdovského důchodku, vdoveckého důchodku, výsluhového príspevku,
výsluhového důchodku, vdovského výsluhového důchodku a vdoveckého výsluhového
důchodku nepresiabli v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa
osobitného predpisu, ktorá a.):
I. je mladšia ako 26 rokov veku, ukončila príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na
povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako 2 rokmi a od jej ukončenia nemala
zamestnanie, ktoré trvalo najmenej 6 po sebe nasledujúcich mesiacov,
2. je staršia ako 50 rokov veku,
3. je vedená v evidencii uchádzačovo zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich
mesiacov,
4. dosiahla vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie podl‘a osobitného predpisu,
5. žije ako osamelá plnoletá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jej
siarostlivosf alebo sa stará aspoň o jedno diet‘a pred skončením povinnej školskej dochádzky,
6. patrí k národnostnej menšme alebo etnickej menšme a potrebuje rozvijať svoje jazykové
znalosti, odborné znalosti alebo nadobúdaf pracovné skúsenosti na účely získania trvalého
zamestnania,
17
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7. má trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese.

b) je osobou so zdravotným postihnutím, a to
1. je uznaná za invalidnú alebo
2. nic je uznaná za invalidnú, ale má dlhodobé zdravotné postihnutie znižujúce jej telesné,
duševné a zmyslové schopnosti, ktoré bránia jej plnohodnotnému a účinnému zapojeniu sa do
pracovného prostredia v porovnaní so zdravou fyzickou osobou podľa lekárskeho posudku o
zdravotnej spósobilosti na prácu nie staršieho ako jeden rok alebo podl‘a rozhodnutia o
nepriznaní invalidného döchodku, z ktorého vyplýva pokles schopnosti vykonávat‘ zárobkovú
činnost‘ o viac ako 20 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, nie staršieho ako dva roky;
dlhodobé zdravotné postihnutie je také zdravotné pos[ihnutie, ktoré má podľa poznatkov
lekárskej vedy trvať najmenej dva roky.
Zranitel‘nou osobuje:
a) prijímateľ sociálnej služby podFa osobitného predpisu,
b) fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii,
c) dieťa so špeciálnyrni výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami podľa osobitného predpisu okrem dieťat‘a alebo žiaka podľa
osobitného predpisu,
d) dieťa alebo plnoletá fyzická osoba, pre ktorých sú vykonávané opatrenia sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately,
e) plnoletá fyzická osoba po skončení ústavnej starostlivosti dosiahnutím plnoletosti, plnoletá
fyzická osoba, ktorej bola poskytovaná na základe dohody starostlivosť v zariadení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately po skončení výkonu súdneho rozhodnutia
dovtšením plnoletosti, alebo plnoletá fyzická osoba, ktorá bola zverená do osobnej starostlivosti
inej fyzickej osoby ako rodiča, do pestúnskej starostlivosti alebo ktorej bol súdom ustanovený
poručník,
f) fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, g) fyzická osoba navracajúca sa na trh
práce po skončení poberania materského alebo Po skončení poberania rodičovského príspevku,
a to 18 mesiacov od skončenia poberania materského alebo od skončenia poberania
rodičovského príspevku,

..
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h) ~‘zická osoba navracajúca sa na trh práce po skončení vykonávania osobnej asistencie alebo
po skončení poberania peňažného príspevku na opatrovanie, a to 18 mesiacov od skončenia
vykonávania osobnej asistencie alebo od skončenia poberania peňažného prispevku na
opatrovanie,
i) f~‘zická osoba, ktorá je poberateľom starobného důchodku,

j)

fyzická osoba

-

nepodnikatel‘, ktorej mesačný príjem nepresahuje trojnásobok sumy

životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu,
k) fyzická osoba po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu ochrannej
výchovy, a to mesiacov od prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu
ochrannej výchovy,
1) fyzická osoba bez štátnej príslušnosti, m)azylant alebo cudzinec, ktorému sa poskytuje
dopinková ochrana.
Od svojho vzniku RSP zamestnal celkom 11 osób z kategórie zranitel‘ných osób a
znevýhodnených osůb, čo predstavovalo viac ako 30% celkového počtu zamestnancov
V

trvalom pracovnom pomere.
Spoločnosť v roku 2020 mala v evidencií stredisko Centra funkčného tréningu, ktoré

sa nespustilo do prevádzky, nakoľko nebola dokončená stavba priestoru 0cl), ktorá mala slúžiť
ako priestor pre podnikateľskú činnosf. Od 01.10.2020 spoločnosť zamestnávala I
zamestnanca na

6.

2

úväzok. Jeho úlohou holo pripraviť podklady pre otvorenie prevádzky.

VYBRANÉ

EKONOMICKÉ

UKAZOVATELE

A

FINANČNÁ

SITUÁCIA SPOLOČNOSTI
Vybrané ekonomické ukazovatele tvoria povinnú súčasť výročnej správy podľa

* 20 ods.

zákona o účtovníctve a obsahujú vyvážené a obsiahle informácie o vývoji spoločnosti
a o stave, v ktorom sa nachádza.
Účtovná jednotka a finančné ukazovatele spoločnosti:
Vybrané údaje z výsledovky (v tis. EUR)
Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
Pridaná hodnota

2020
551 678,37€
248 973,00€
19
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Odpisy DNMA DHM
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
Nákladové úroky
Zisk pred zdanením
Hospodársky výsledok za účtovné obdobie
Po Zdanení
Prehľad vybraných údajov zo súvahy

11 048,30€
-23 790,39

-24 349,336

Vybrané údaje zo súvahy (v tis. EUR)
Spolu maje/ok
Neobežný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Obežný majetok
Pohl‘adávky (súčeí)
Vlastné ‚maule
Závůzky
Batikové úvery a výpomoci

2020
182 34‘,~1€
60 2~3,36€
60 2~3,36€
122 053,556
32 881,686
170,41 €
182 176,50€

Prehl‘ad príjmov v členení podl‘a zdrojov
Základné imanie

5000€

Kapitálové fondy
Tržby z predaja

551 678,37€

Ostatně

52 473,986

Vyrovnávacie príspevky

65 183,786

6.1. Majetok a záväzo
Kapitola majetku a záväzkov spoločnosti je súčasťou výročnej správy ako príloha Č. 1.
Stav ku 31.12.2020
Majetok
Dlhodobý hmotný majetok

60 293,36€

Materiál

222 683,516

Pohľadávky

32 881,68€

Pokladňa

34 938,05€

I

.
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6.2. Náklady a výnosy
Dosiahnuté výnosy a náklady počas sledovaného obdobia, sú uvedené v prehľadných
tabuľkách. Náklady a výnosy Služby Kalná s.r.o., r.s.p. je prílohou výročnej správy Č.2.
6.3 Účtovná závierka
‚1čtovná závierka v podvojnom účtovníctve tvorí jeden celok a obsahuje:
1. všeobecné náležitosti, medzi ktoré patrí napr. obchodně rneno či názov účtovnej
jednotky, identifikačně číslo, deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ako aj
obdobie, za ktoré sa zostavuje a ině,
2. súvahu,
3. výkaz ziskov a strát,
4

poznámky

V účtovnej závierke uvádza účtovná jednotka informácie za bežné zdaňovacie obdobie, ako aj
za bezprostredne predchádzajúce zdaňovacie obdobie.
Účtovná závierka Služby Kalná s.r.o., r.s.p. je prílohou výročnej správy ě.3.

‚7
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7. NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU ALEBO NA ÚHRADU STRATY
RSP dosiahol za rok 2020 hospodársky výsledok v podobe straty v celkovej výške

-

24 349,-€, ktorú navrhuje vyrovnat‘ v nasledujúcom období z hospodárskej činnosti. Vedenie
spoločnosti predloží návrh na vyrovnanie straty valnému zhromaždeniu na schválenie.

Názov položky

2020

Účtovná strata

-24 349,33€

Vysporiadanie účtovnej straty

Bežné účtovně straty

Z nerozdeleného zisku minulých rokov

31 ‘794,95€

Prevod na účet neuhradenej straty minulých

12 2‘75,09€

rokov
Spolu

19519,86€

8. SPRÁVA AUDÍTORA O OVERENÍ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY PODĽA
OSOBITNÉHO ZÁKONA
Správa audítora o overení účtovnej závierky Služby Kalná s.r.o., r.s.p. je prílohou
výročnej správy č.4.

9. ZÁVER
Úlohou konatel‘ov pre ďalšie obdobie je hľadať riešenia na zlepšenie finančnej situácie
organizácie hl‘adaf možnosti realizácie nových projektov z výstupmi, ktorě pomóžu organizácií
naplňať hlavný del‘ a to je vplyvu poskytovaním spoločensky prospešnej služby v oblasti
služby na podporu zamestnanosti vytvorif a udržat‘ nové pracovně miesta pre znevýhodnené
-

a zranitel‘né osoby,

uspokojovat‘ potreby občanov i obce a poskytovat‘ im kvalitně a
22

tk

(
\

SOCÁ NY POD 1K
IužbyKalnásr

poskytovať im kvalitné a plnohodnotné služby, dosiahnuť stabilný podiel na trhu v
jednotlivých

pokrývaných

odvetviach,

dosiahnuť

vyrovnané

a

udržatefné

hospodárenie, prispief k zvyšovaniu komfortu občanov a atraktivity obce, ako dobrého
miesta pre život.

V Kalnej nad Hronom, 10.06.2021

Mgr. Ivana Tóthová
Konateľ s.r.o.,r.s.p.

Ing. Adela Šinková
Konateľ s.r.o, r.s.p.
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USTANOVENIE ZODPOVEDNÝCH OSÓB PRE ZOSTAVENIE A ZVEREJNENIE
VÝROČNEJ SPRÁVY A ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
Údaje spoločnosti:
Obchodně meno:
Sídlo:
Právna forma:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Zapísaná v Obchodnom registri:

Služby Kalná s.r.o.,r.s.p.
Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad
Hronom 935 32
s.r.o., r.s.p.
50102419
2120172802
5K2120172802
Sro, vložka 3992/N

Tento dokument ustanovuje zodpovedné osoby a členov komisie pre zostavenie a zverejnenie
výročnej správy a účtovnej závierky a zodpovedných osób spoločnosti Služby Kalná
s.r.o.,r.s.p.

Zodpovedné osoby, ktoré sa podiel‘ajú na zostavení a zverejnení výročnej správy
a účtovnej závierky:
Funkcia
Ekonomického oddelenia
Personálneho oddelenia
Audítor
Konateľ stredisko
Reštaurácia a Pálenica
Konateľ stredisko
technické služby, dohľadové
prac., CFT
—

Meno a priezvisko
Mgr. Zalánová Stanislava
Bc‘ Herdová Klaudia
Ing. Zuzana Kováčová
Ing. Adela Šinková

—

Mgr. Ivana Tóthová

Podpisový vzor

Svojfm podpisom potvrdzujem, že som bol oboznámený so svojou funkciou a smernicou
o zostavení a zverejnení výročnej správy a účtovnej závierky.

V Kalnej nad Fironom, dňa 10. 06. 2021
Ing. Ladislav Éhn
Valné zhromaždenie

SOCIAL 1 PODNI
Služby Kalná

Príloha Č. 1

Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)
Firma
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Od
Do

Služby Kalná, s.r.o., r.s.p. (2020), Červenej armády 55, 93532, Kalná nad Hronom

1
Otvorenie
Zatvorenie

Hodnota aktív (podrobno v EUR)
Ozna CIslo

Popis riadku

čente riadku

Syntet.účetlAnalyt.účet, názov účtu

A.
A.l

01
02
03

All.
All 1
2

04
05
06

3

07

4
Aul.
Aill I
2.
3
4.

08
09
10
Ii
12
13

8.
BI.

14
15

BIl

16

BlIl.
8.1111

17
18

2

19

3.

B.IV.
8.1V 1

20

‚

21
22

SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
Neobežný majetok r, 03-. r. 04.r.09
Dlliodobý nehmotny ma~jelok (012 013, 014 015 019 OIX 041 051)- /072. 073, 074 075 079 07X. 091
093, 095W
Dlhodobý hmotný majetoic súčet (rOS až r. 08)
Pozemky a stavby (021 031 042), 052A) -1081, 092A, 094A, 095W
Samostatné hntiterné ved a sObory hnute[ných ved <022 02X, 042k 052)) -/082 O8XA 092A, 094A, 095W
‘ 022/020 stroj, auto, pridavné zariadenia
‘ 022/024 13 mesiacov
‘ 082/020 stroj a pridav,zariadenia
‘082/024 13 mesiacov
Ostatiý dlhodobý hmoloý inajetok (025, 026, 029, 02X. 032,042*, 052))‘ /085, 086. 089 08)<) 092A, O94A.
095W
Opravná položka k nadobudnutěmu maje~u (÷/‘ 097 ) - 1.1- 098/
Dlhedobý tlnančný majetok sůčet(r. 10 až r. 13)
Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096W
Ostalný dlhodobý finančný majelok (065*, 066*, 067*, 069, O6XA, 043A, 053*) - /095*. 096W
Učty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22)04)
Oslalný dlhodobý flnančný majelok so zostallvovou dobou splatnost najviac jeden rok (065*, 066*, %7A
06M~/096W
Obežnýmajetolcr. l5÷r. 18÷r. Ilii. 21
Zäsoby (112 119 lIX. 121 122, 123 124 12X. 132 133 13X, 139 314A)‘ 191 192, 193 194 195 196
19)<, 391W
‘ 112/001 Maleňál na sklade G
Dlhodobě pohradávky (311A, 312A, 313*, 314*, 315*, 316*, 31)04, 335*, 336* 33)<), 354*, 355*, 358*
35)04, 371*, 374* 375*. 378*, 381*, 382*, 385*) - 391*
Krá~odobé pohradávky sÚČet (r. IB až r. 20)
Pohradávky z obch~néhostyku (311*, 312* 313*, 314*, 315*, 316*, 31XA) -/391W
‘ 311/001 odberateelia G
311/OO2OdberateliaTS
‘311/004 Odberalelia DP
‘ 315/001 teininál gasb-o
Sociálne p~stenie, daňové pohradávky a dotácie (336A, 341*, 342*, 343*, 345*, 346*, 347A. 34XA).
W
‘346/Oil UPSVaRmzdyG
‘346/O22UPSVaRmzdyTS
‘346/031 UPSVaRmzdyP
‘ 346/040 UPSVaR mzdy DP
~ ‘ 346/051 UPSVaR mzdy R
Ostatné pohradávky (335*, 336*. 33M, 354*. 355*. 358A, 35)04, 371*, 374A, 375* 378*, 381* 382*,
385A,398A ./391W
‘381/020 auta
‘381/021 stroj Ellise
381/024 poistra zamestrianc‘
Flnančný majetek r, 22 + r. 23
Peniaze a účty v bankách (211 213 21X, 221*, 22)04, .?- 261)
‘211/000 Polda/nica
‘211/001 gaslro
‘211/002T5
‘211/003 P

2111004 dohladové pracovisko
‘211/005 Réžia
‘211/006 G prenosná
‘221/001 Bankový účet G
‘ 221/002 Bankové účty TS
‘221/003 Bankové Očty P
‘ 221/004 Bankové účty DP
‘ 221/005 Bankové účty R
‘221/007 Bankově účty Cr0
Ostatně finančně účty (251 252 253 256 257 25)< 259 314*). /291 29)Q
‘

2

23

Brutto

Korekcia

Netto

193 395,21
7* 341,66

II 048.30
11 048,30

182 346,91
60 293,36

71 341,66

II 048,30

60 293,36

71 341,66
67 245 60

II 048,30

60 293.36

~

8 274.96
277~34

122053.55
519.60

122053,55
519.60

51960

32 881.68
9 915,48
973,50
4383,88
4 160.00
398,10
22 604,64

32 881,68
9915,48

2260464

-2202,33
-4671,44
-2002.86
.9 778,24
-3949.77
361,56

361 56

163,32
27,58
*70.66
88 652,27

88 652,27

88 652,27

88 662,27

16 192,52
284,75
795,56

16 035,77
415,43
998,77
215.25
244.32
35 811,37
6 225,97
2 714,79
65,92
8651.85

Hodnota pasiv (podrobme v EUR)
Ozna tlelo

Popis rladku

čenie riadku

Syntet.účetlAnalyt.účet, názov účtu

24

SPOLU VLASTNŠ IMANIE A zAvÁzl« r. 25 + r. 34

182 346,91

Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)
Firma

Služby Kalná, s.r.o., r.s.p. (2020), Červenej armády 55, 93532, Kalná nad Hronom

A.
Al.
A.l I

25
26
27

2

28

All
Aul
AIV
AV

29
30
31
32

A.VI.

33

8.
8.1.

34
35

8.11.
8.111,
B IV,
8.1V 1

36
37
38
39

-

2.
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40

vlastně narde r. 26.-r. 29 ‘-r. 30 i-r. 31 i-r. 32.-r. 33
Základné Imanle r. 27 + r. 28
‘Základné mafie a znneny základného mania (411.4419) alebo (4491)
‘411/000 Základné mafie
Pohradáv‘ky za upisanévlastnéimanie «-/353)
‘ 353)000 Pohfadávky za upisané vlasině imanie
Kapitálovéfondy (412, 413, 417, 418)
Fondy zozisku (421 422 423 427 42X)
Ocehovacie rozdiely (4-?- 415,416)
Nerozdelený zisk alebo neuhradená slrala minulých rokov (428,/-1429)
* 428/000 Nerozdelený zisk minulých rokov
• 429/000 Neuhradeoá slrala minulých rokov
‘výsledok hospodárenla za úětovruě obdoble po zdanenl (-‘-I-) rOl - (r. 26 + r. 29 + r. 30‘.- r. 31 + r. 32 •
34)_
Závšzlcy r,35-.-r,36-‘-r,37.r,38.r43+r,44-.-r,45
Dlhodobé závázky okrem rezerv a ůverov (316A, 321A 32XA, 372A, 471A 472A. 473A, 4744, 4754, 4764,
4786, 479A, 47XA, 1-12554, 383A, 3844)
‘472(000 Závázky zo sociálneho tondu
472JOlSsociálnyfondG
‘472)025 sociálny fond TS
472)032 sociálny fond P
472/045 sociálny fond DP
‘4721055 sociálny fond R
472/075 sociálny fond GíT
Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 4SXA)
Dlhodobé hankové úveoy (461A, 46M)
Kráflcodobé závázky okrem rezerv, Ůverov a výpomocI súčet (r. 39 až r, 42)
Krátkodobé závazky z obchod,ného styku (316A. 3214, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 4754, 4764, 478A,
479A,47M)
321/001 Ocdávalelia G
• 321/002 Dcdávatelia TS

Otvorenie
Zatvorenie
170,41
4999,88
500000
500000
.0,12
012

I
19 519.86
31 794,95
12 275,09
-24 349,33
182176,50
1 880,97

‘
.

‘

_J__,

1 068.64
183,65
384,69
80,62
13564
21 01
6 72

169 374,7 1
29 901 26
444,29
2661516

• 321/003 Dodávalelia P
‘321(005 Dodávalelia R
‘ 326/000 Nevyfakturované dodávky
326/001 Nevyfalclurovarué dodávky G
Závězky voči zamesu,ancom a zo sociálneho poislenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)
331/001 zamestuanci G
‘ 331/002 Zameslnanci TS
‘ 331/Oo3zameslnanci P

1 955 81
385,80
~ 00
216,20
39 211 16
227,40
12 049,22
2413,61

331/004 zaneslnanci DP
‘331)005 zamestnanci R
‘ 331)007 Zameslnanci GíT
336/Oil sociálne poislenie ZL
336/020 ZLa pilier TS

2 820,46
2 538,65
45t20
I 659,51
60,00

336/021 sociálna poistovna TS
336/031 ZL sociálna poisťovna
‘ 336/041 sociálne poislenie
‘336/051 ZL soc. poisťovna
‘ 336/071 Sociálne poislnie GíT

5 521 79
782,33
I 290,40
1 183,42
189,48

~ ‘

‘
‘

j ‘336/111 zdravotné VOZP

502,64
115,51

‘336/112 zdravolné Dóvera

‚

Od:
Do

2

‘
‘
‚ ‘

336/113 zdravotné Union
336)221 zdravotného poislenia Vzp
336/222 zdravolného poislenia Dévera

336/223 zdravotné poislenie Union
336/331 zdravotné poistenie VzP
‘ 336/332 zdravotné poislenie Dóvera
~ 336)441 zdravotná VŠZP
336)442 zdravotná Dóveta
‘ 336/551 zdravotné VšZP
3361552 zdravotně Dóvera
336/771 zdravotně VŠZP

‘
‚

122,40
I 454 88
489,02
176,10
284,59
161 .00
63,49
209,60
108,95
255,82
76.69

Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)
Firma
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Od:

Služby Kalná, s.r.o., r.s.p. (2020), Červenej armády 55, 93532, Kalná nad Hronom

Do:
3

41

Daňově závázky a dolácie (341k 3424, 3434, 3454, 3484, 3474, 34M)
‘ 3421001 Dan z prinlov G
‘ 3421002 dan z p‘(imov TS
‘ 3421003 dan z prijimov P
‘ 3421004 dan z prijimovDP
‘ 3421005 dan z prijimov R
‘ 342/007 dan z prijünov CPI<
3431000 Daň z pridanej hodno~
345/002 dan za molorové vozidlo
‘ 345/003 spotrebná dan z hatu
Ostatně trálkodotě záväzky (364. 365, 366,367 3684 36X, 3724 379 3834 384k 3984 4714 472k
4744, 4784,479k 47X4)
‘ 3791015 splatka za mobil G
3791022 nájom OSBD
‘ 379/025 splalka za mobil TS
‘ 379/075 splatky mobl CFT
‘ 384/020 stroje • zariadenia dotácia I
~ ‘384/02413 mesiacov
‘ 3841053 dotkla na nábylok
‘ 384/070 dotácia CFT Pra
Krátkodobá mzeiw (323, 32X4, 4514. 4594, 45M)
‘ 3231010 sociálka
‚ ‘3231011 zdravotka
* 323/l 00 mzdy

~ •

‘

4

42

8.V

43

ONI.
B.VII

44
45

Bežné bankově úyery (2214, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
Krátkodobě Snantoě výpomoci (241 249 24X, 4734 -12554)

‚

3
Otvorenie
Zalvorenie
14 961 11
432,16
1 533,41
400,39
382.93
252/2
20.25
2696,33
584,23
8 658,69
8530118
170.00
189.32
5/0,00
391,00
73 628,96
1 322,72
3 429,20
5 599,98
10 920,82
2 050.39
688,31

818212

..
SOCIAL Y PODNIK
Služby Kalná

Príloha Č. 2

Podrobný rozpis položiek výkazu ziskov a strát (podrobne v EUR)
Firma

Služby Kalná, s.r.o., r.s.p. (2020), Červenej armády 55, 93532, Kalná nad Hronom

Číslo

Čenre

niadku Synt.účetiAnalyt.úČet, názov účtu
04

02
03

Itt
IV

04
05

V.

06
07

‘

A.

08
09

Od:
Do:

I
Otvorenie
Zatvorenie

Hodnota v EUR

Ozna

‘

Strana

Popis riadku
Výnosyz hospodárskej činnost spotu sůčet (r. 02 až r. 0?)
Trž by Z predaja tovaru (604 601)
‘ 604/006 Tržby za tovar
Tržby z prada vlastnýctt výrobkov a služieb <601. 602. 606)
‘ 601/000 Tržby za vlastně ‚‘yrobky
‘ 6011001 Tržby za vlastně vyrobky G
602)002 Tržby z pradala služ‘eb TS
‘ 602/003 Tržby z predaja služieb P
* 602/004 Tržby za poskytnuté služby DP
‚Zrniena stavu vnútroorganizačných zásob (4) (úČtová skupina 61)
Aktivácia (Gčtová skupina 62)
‘622/lOoobedyG
622/200 obetly TS
‘622)300 obedy P
622i400obedyDP
‘622/500 obedy R
Tržby z predaja dthodobého nehmo~ého majeflru, dthodobeho hmotného majelku a rn‘atehátu (641 642)
Ostatně výnosy z hospodárskej činnost (644 645 646 648, 655 657)
‘ 648/000 nedellnované platby 2019
‘ 648/001 nedetr‘ovarné platby
‘ 648/002 nede8nované platby 20
‘648/OlOobecmzdyG
‘648/011 I,NSVaR mzdy G
‘ 648/020 stroje — zariadenia dotácia I
* 648/022 UPSVaR mzdy TS
‘ 648/024 dot. 43 mesi
‘ 648/031 UPSVaR mzdy P
• 648/040 UPSVaR mzdy
‘648/OSOskonloR
‘ 648/05 1 UPSVaR mzdy R
‘648/053 dotácia nábylok
‘648/070 C~ dotacia
‘ 648/205 náradie, pracoblečenie.pomčcky
Náklady na hospodársku Činnost spolu sŮčet (r. 09 až r. 17)
Náklady ~naložené na obstaranie predanět‘o tovaru (504, (4 ) SOSA. 507)

Vylvorené v programe OMEGA - podvojné účlovnictvo a legislativa bez starosti C‘ KROS as., wwwkross~Jomega

685 373,08

808.95
551 678.37
457.69
123 35201
330 904,91
51 58186
45381,84
15 228.00
5848,00
6760,00
1 204.00
96200
464.00
II? 651,76
1 331,58
851,57
5,01

8 274.98
11 947,86
7334
3 625,26
3645979
l6~22
5476,40
4400,02
10003.46
709163.47

Podrobný rozpis položiek výkazu ziskov a strát (podrobne v EUR)
Firma.
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Služby Kalná, s.r.o., r.s.p. (2020), Červenej armády 55, 93532, Kalná nad Hronom

2

Od:

Otvorenie
Zatvorenie

Do:

Popis riadku

Hodnota v

Ozna

Čisto

Čenie

nadku Synt.účetiAnalyt.účet, názov účtu

B

10

Spoureba materiálu, energie a ostatruých neskladovatetnýclu dodávok (501 502 503, (÷(-) 505A)
501/001 Spotreba materiálu G
‘501(002 Spokeba materiálu TS
‘ 501/003 Spotreba materiálu P
‘501/004 Spotreba materiálu DP
‘ 501/005 Spotreba materiálu R
‘ 501/006 Spotreba materiálu prenosná
‘5011011 PHM tabla G
‘501(012 drogéria,člstiace prostriedky
‘501/013 koreniny
501/014 elektro
.‘ ~01/0lqot,lsčon~ G
‘ 501/016 kancelárske potreby
‘5011017 domácepotreby
________
I‘ 5011020 kancelárske potreby
_______
~50V02I oleje, mazivá, prislušenstvo
‘5011022 autodiely, prislušenstvo,nástroje
(501/023 drogiria
‚‘ 501/024 PHM benzin TS
501/025 elektro
L501/027doprava~‘
______________
~__._~~_
‘5011028 PHM nafta
‘5011029 Tar, a recyklačný poplatok
‚
~50ll030dopravoé
.
.-.-~
“
‘5011031 PHM Pbenzin
‘
~‘
‘
‘501/036 kancelárske potreby
‚
‘501/037 elektro P
‘5011040 doprava
____________
“501/041 kancetárske potreby
_________
‘501/O42eleklro
501/O43dekoračny material
—~
— —
‘
~‘
‘5011050 mobily
________
____________
* 5011051 spotreba benzinu
__________
(501/053 dotácia obec nábytok
_______________
__________
_______
* 501/054 kancelárske pot‘eby
_________
_________
‘501/055 elektro
___________
_________
________
501/056 odborná liewatúra
_________ __________
‘501/057 domáce pokeby
_____
______
________
* 501/058 drogěria,čistiace prostrtedky
‘ ‘
________
* 501:100 bez naroku na odpočet G
___________
__________________________ _________
__________

EUR
239 711,06
47630,19

‘

12625412

2 201 ‚21
288,20
16467
62962
94157

780,75
67118
460,42
569,66

278,11
4779.37
379,59
1004,68
4976,65
181
387 85

1h

501/103 dopInky G
501/200 bez ruaroku na odpočet benzin
‘501(201 pladba kartou
bez nároku na ~počet nafta
‘501/203 palety
_____
‘ 501/20sdotácianáradie,oblečenie, pomůcky
~~/300 bez nároku na odpočet P
1‘501/3osdotáciaprevádz.
501/500 bez naroku na odpocel R benzin
(502/010 spotreba plynu G
‘5021012 spotreba energie G
502/030 energia P
‘502/031 spotroba vody P

3627.29
4.50

63~6l
47,62
39,00
14.53
5,75
6343
24816
7016
1140,00
161,59
16 588.24
410,69
75.13
1100
144,60
150,84
249,10

‚

31 78
150,24

*

_______
. .

_________

124,98

_

~ ____________

607,83

‘

__________

______
‘‘fl‘

468693

~‘

14,30
911,57

_______
______
‘

—~
________

‚

____________________

_______

Vytvoreoě v programs OMEGA podvojné učlovntlvo a legislativa bez starosti @ KROS as. vnv‘w.kros skIomega

4849
2 106,20
400064

10677,53
243,18

Podrobný rozpis položiek výkazu ziskov a strát (podrobne v EUR)
Firma

Služby Kalná, s.r.o., r.s.p. (2020), Červenej armády 55, 93532, Kalná nad Hronom

Čislo

Čenie

riadku Synt.účetlAnalyt.účet, název účtu
II

3

Od;

Otvorenie

Do:

Zatvorenie

Hodnota v EUR

Ozna
C.

Strana

Popis ríadku
Služby hičtová skupina 51)
511/002 Oprany a udrž,avanie TS
* 511/020 prislušenstvo a servis TS
‘5I2IO2SCestovné
* 512/035 Cestovné
‘513/O2Opohreboéveci
‘5131050 Náklady na reprezenláciu
* 5181001 služby G
‘

79032,22
42915
214,59
69,62
307.42
93~
3420
27608

‘518/002 služby TS
* 518/004 služby OP

I 04~38
33,00

518/005 slžby R

1 200.00
1832,10
75,00
98.80

‘518/010 reklama g
•5181011 odvoz odpadu
* 518/013 šitie závesov G
‘518/0l4poštaG
• 518/OlsTickelslužbyG
* 518/016 internet a televizia G
‘518/017 UP služby G
* 518/018 GGFS služby G
* 518(020 dialničná známka

7t58
3.85
6000
34.62
12.15
8.33

518(021 parkovné TS
• 518/022 práce we TS,prevod
* 518/023 služby pošla

I 42
22402.15
16,50

*

518/024 výkopové práce, práce so slrojom
518(025 doprava

3414050
964 60

518(026 nájom oceí,flaše,auta
$18/027 soltvěr program l,cencia pokladna
* 518(028 STK a Eniisná konnlj‘ola
* 518/029 reklama
‘518/030 reklama
• 518/031 revizny technik
‘518/032 odvoz odpadu
• 518i033 sollvér licencia, podpora

4461
115.00
50CC
lW6,95
1344,16
276,00
18900
40,00

*

‘

‘518/O34doprava
• 518/040 UP služby SP
* 518/041 reklama
• 518/050 paušál za mobil
‚ 518(051 bezpečnosteá karta SiM
‘518/052 program, licencia, so“vée
• 518/053 nájom tatiaren
• 518/054 služby pošta R
• 518/055 parkovné
‘518/056 služby účlovnictvo
518/057 internet a televizia R
* 518/100 terminál Ooxz
•5~3flW sklad
58/102 vodně stočné
*5181103 softvér program licencia

Vytvorené v programe OMEGA podvojné účtovn,ctvo a legislativa bez starosni C KROS a s,‘ www.kros.sk]omega
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1440,95
659,52
72,27
0,92
_7 490,00
75,00
074
42,81
57406
86330

Podrobný rozpis položiek výkazu ziskov a strát (podrobne v EUR)
Firma

Služby Kalná, s.r.o., r,s.p.

(2020),

Červenej armády 55, 93532, Kalná nad Hronom

Čislo

čenie

riadku Synt,účetiAnalyt.účet, názov účtu
12

Od:
Do:

4
Olvorenie
Zatvorenie

Hodnota v EUR

Ozna
D

Strana

Popis riadku
Osobně náklady (üčtová skupina 52)
5211000 rezervný fond
* 5211001 Mzdově náklady G

‘

521/002 Mzdové náklady TS
‘521/003 Mzdové náklady P
‘ 521/004 Mzdové náklady DP
‘5211005 Mzdové náklady R
‘521(007 Mzdové náklady CPI<
‘521/100 Mzdové náklady
5241000 Zákonně sociálne poislenie
‘ 524/011 sociálne poislenie ZL
* 524(021 ZL sociálne poislenie
524/031 sociálne poist
‘ 524/041 21 sociálne poistenie
524/051 ZL sociálne poislenie
• 524/071 ZL socialne poislenie
* 524/100 rezervny land
524101 rezervny fond
524/lil zdravotně VŠZP
5241112 zdravotné Dóvera
* 524/113 zdravotně Union
524:221 ZL zdravoké VšZP
‘524/222 ZL zdravotiě Dávena
524/223 ZL zdravomé Union
* 5241331 ZL zdravolrié VtiP
524/33221 zdravolné Dáven
* 524/441 ZL zdravolně VŠZP
•524/44221 zdravowié Dávena
* 524/551 ZL zdravolně VtiP
524/552 ZL zdravotné Dávera
524/771 ZL zdravolné VSZP
525/010 3 piller
525/0203 piller 21
527/011 zdravitný preukaz G
‘527/012 BOZP G
‘ 527(013 školenie a vzdelávanie G
527/014 pracovně oblečenie, obuv ochranne ved
527/015 sociálny fond G
527(016 náhrada pr/jimu
‘ 527/020 prevenllvna, zdr preukaz. covid
527/023 školenie a vzdelávanie TS
‘527/025 sociálny food TS
* 527/026 náhrada pnijimu
527/027 dez infetcia
‘ 527/030 škotenie a vzdelávanie P
5211031 dezinlekcia
52 /032 sociálny fond P
‘ 527/034 zdravolný p‘eukaz, prevenlivna p. P
527/040 55% org anizácia jed.karla
527/045 sociálny fond DP
‘ 527(050 zdravokiý dohlad
‘527/051 BOZP
‘ 527/054 školenie, vzdelávanie
‘ 527/055 sociálny lond R
‘ 527/074 školen/e a vzdelávanie
‘ 527/075 sociálny gond CPK
‘527/100 ZL obedy G
‘527/200 ZL obedy TS
527/205 dotácia pracovně oblečenie,náradie,pomocky
527/300 ZL obedy P
‘527/305 dolácia na pracovně oblecenie
‘527/400 ZL obedy DP
527/405 dotácia na oblečen/e DP
527/500 ZI obedy R
‘528/040 nad ramecjed.kanla
‘528/100 ZL obedy G
‘528/200 ZI obedy TS
‘528/300 ZL obedy P
‘528/400 ZL obedy DP
‘528/SODiI obedy R
‘

Vylvorevié v programe OMEGA - podvojně ůčlovniclvo a legislativa bez starost‘ /0 KROS a.s ‚wn‘kros sldomega

375 647,56
-2184,63
67371,25
109 052,92
23636jl
37498,42
20189,17
1119,26
8182,12
-768,99
16933,37
2723341
495212
9239,99
5 046,31
28199
2050,39
688,31
4166,60
1117.62
1 089,31
1721,35
1 597,04
763,17
780,92
1582,67
512 ‚45
1362,29
501 ‚51
I 346,55
11192

480,OÓ
20,00
45,00
135,00
15,00
162,42
359,09
430,44
144,10
379,17
587,49
204,45
118,33
379,17
475,00
11674
45,00
908.60
213,76
380,00
150,00
65,83
34.93
575 ‚60
6,72
3 216,40
3 718,00
340568
66220
9628
523,6ö
903 ‚OD
255,20
280,84
I 152,22
1312,82
235,45
189,79
89,32

Podrobný rozpis položiek výkazu ziskov a strát (podrobne v EUR)
Firma

Služby Kalná, s.ro., rs.p. (2020), Červenej armády 55, 93532, Kalná nad Hronom

Čisto

riadku Synt.účetiAnalytúČet, názov ůčtu
13

Popis riadku
Dane a poplatky (účtovä skupina 53)
5311002 Daň z motorových vozidliel
538/010 kolky do spolreby G
* 5381011 vypis Z Registra G
‘ 538/012 Rozhlas a letevizia G
* 5381020 kotky do spotrebyTS

‘

F

14

G

15
16
17

Od:
Do;

5
Otvorenie
Zatvorenie

Hodnota v EUR

Ozna
čenie
E

Strana

538/050 správny pop/atok register R
Odpisy a opravné položky dthodoběrnu nehmatnému majetku a dthodobému hmotnému majetku (551 (.1.) 553)
5511020 dolna stroj a pedavné zar
‘ 551/024 13 mesiacov
Zostatková cena predaného dthcdobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
Oprdutiá položky k potlľddávkarn .1- 547)
Ostatsté náklady na hospodársk“ činnosr (543. 544, 545, 546,548,549, 555, 557)
‘544/012 elekÚilca G
‘ 5451003 Ostatně pokuty penále a úroky z omeškania
‘ 546/000 Odpis pohradávky
‘5461001 Odpis pohradávky
‚ 5481001 vyrovn&le G
548/002 vyrovnatie sám
548/003 vyrovnatte P
‘548/004 vyrovnalie DP
‘ 548/oos vyrovnatie sám
‘ 548/012 DPH G
‘ 548/014 úrazovka
‘ 548/020 poist. auto TS
‘548/021 po/sIka stroj
‘548/022 DPH TS
‘ 548/052 DPH R
‘ 548/053 poist.poinikaterov
Výstedok hospodárenla z hospodárslcej čtnnosti (./-) (r. 01 - r. 08)
Puldanáhodnota (r. 02-r, 09) .(r. 03i.r, 04‘r05) -(r. l0-.r. Ii)
Výnosy z únančne) čtnnosll spotu sůčet (r. 21 až r. 28)
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)
Vynosy z dlhadoběho tnančněho majetku (665)
Vynosy Z krátkodabék‘o ňnaručného maletku (666)
Výnosove uroky (662)
Kurzové zisky (663)
‚Oslatrtě vynosy Z (nančn~ činnosti (668)
Náklady na Martčnů činnost spotu súčet (r. 28 až r. 33)
Predané cenné papiere a pod/ety (SBI)
Náklady na krátkodobý finančný majelok (566)
‘ Opravné položky k Ilnančnému majetku (+1-) (565)
Nákladově uro/w (562)
Kurzové straty (563)
Ostatné náklady ta Ďnančnú činnost 568 569)
‘ 568/001 banka poplatky G ter
‘ 5681002 banka poplatky TS
‘ 568/003 hankové poplatky P
‘ 568/004 hankové poplatky DP
‘ 568/005 ban kové pop/atry R
568/Olozavedenieůttu G
Výsledok hospodá‘enla z tinančnej činnosti (ti-) (r. 20-r. 27)
Výsledok hospodárenia za účtovně obdobie prod zdanentm (ti-) (r. 18. r. 34)
Daňz prijmov (591, 595)
Preyed podielov na výsledku hospodárenia spotočnikom (./-) (596)
VýstedOk hospcdárenla za účtovnŮ obdoble po zdanenl (./-) (r. 35-r. 36-r. 37)

I 108,67
764,43
10,00
15,00
18724
99,00
33,00
11 048,30
8 274,96
2 773,34

2615,66
0,16
168,55

‘

“
‘
‘

VII
VII
X.
X.
XI,
XII.
‘

1
K.
L
M.
N.
O

“
“

P
Q.

I

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38
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002
21,47
441 54
8
899
643 14
-23 790,39
248972,04

558W

558,04
123,00
102,01
3800

4~oo

213.53
58.94
-24 349,33

-24 349.32
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Služby Kalná
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Prfloha Č. 3

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Obchodně meno účtovnej jednotky

Služby Kalná, s.r.o., r.s.p.

Sídlo úČtovnej jednotky:

Červenej Armády 55
935 32 Kalná nad Hronom
50 102 419

Auditorská SpoloČnosť:
Licencia UDVA:

AUDIT NB, sto.
416

AUDIT NB, sr. o., Bemoiákova27/16, 9680‘ Nová Baňa. Licencia UDVA 416, iČo: 52504336
Spoločnosť zapiswrn v Obchodnom registri Okresného súdu v Bai‘skej Bystrici. odd.: Sro. “I. Č. 36882/S

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
Spoločníkom a štatutárnemu orgánu spoločnosti Služby Kalná. s.r.o., r.s.p.
L

[
[
L

r

L
r
L
r
L

r

L.

Správa z auditu účtovnej závierky

Podmienenýsme
názor
Uskutočnili
audit účtovnej závierky spoločnosti Služby Kalná, s.r.o., r.s.p. so sidlorn v Kalnej nad
Hronom, ICO: 50102419 („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2020. výkaz ziskov
aúčtovných
strát za rok
sa k metód.
uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných
zásadkončiaci
a účtovných
priložená
účtovná
poskytuje
pravdivýopísanej
a vernýv odseku
obraz finančnej
Spoločnosti
Podľa nášho
názoru,závierka
okrem vplyvu
skutočnosti
Základ presituácie
podmienený
názor,
k 31. decembru 2020 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sak uvedenému dátumu podľa zákona
Č. 431 2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o úČtovnictve“).

Základ ore oodmienený názor
Konečné stavy predchádzajúceho obdobia neboli overené audítorom a nevedeli sme $ určitosťou
potvrdiť, či počiatočné stavy k 1.1.2020 neobsahujú významné nesprávnosti, ktoré by si nevyžadovali
následné úpravy. lJČtovná jednotka nám nepredložila inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov k 31.12.2019.
UČtovná jednotka predložila ročnú rekapituláciu mzdových nákladov, ktorá je rozdielna oproti sume
zaúčtovaných mzdových nákladov a zaúčtovaných nákladov na zdravotné a sociálne poistenie
a z tohto důvodu sme neboli schopní získať primerané uistenie na overenie osobných nákladov a preto
Sa k osobným nákladom v predloženej účtovnej závierke nevyjadrujeme.
Učtovná jednotka do dňa vydania správy auditora neoznámila schválenie účtovnej závierky za rok
konČiaci 31.12.2019.
Spoločnosť nesplňa ustanovenia par. 67a zákona 513 1991 Zb. Obchodného zákonníka a teda
spoločnosť je v krize. Učtovnej jednotke hrozí úpadok, ak pomer vlastného imania a záväzkovj e menej
ako 8 ku 100. Pomer vlastného imania a záväzkovje 0,09 ku 100.

má skutočnosť
Učtovnú závierku za rok končiaci sa k 31. decembru 2019 nemala spoločnosť povinnosf mať overenú
audítorom. UČtovnú závierku za rok končiaci k 31. decembru 2020 má spoločnosť prvýkrát overenú
auditorom.
Zodpovednosf štatutárneho or2ánu za účtovnú závierku
štatutámy orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý
a vemý obraz podľa zákona o úČtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na
zostavenie úČtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v důsledku podvodu
alebo chyby.
Pri zostavovaní úČtovnej závierky je štatutámy orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti
Spoločnosti nepretržite pokračovat‘ vo svojej Čim~osti, za opísanie skutočností týkajúcich sa
nepretržitého pokračovania v činx~osti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého
pokraČovania v Činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončif
jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosf než tak urobiť.

AUDIT NR, s. r. o. Bernolákova 27/16,96801 Nová Baňa. Licencia UDVA 416. iČo: 52504336
Spoločnosťzapisaná v Obchodnom registri Okrcsného súdu v Ranskej Bystrick odd.: Sro. vl. Č. 36882/S

Zodpovednosť auditora za audit účtovnej závierky
Audit sme vykonali podľa medzinárodných auditorských štandardov (International Standards on

r

Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosf
audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona
Č. 423 2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431 2002 Z. z. o účtovníctve

r

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky. vrátane
Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatně
požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské důkazy. ktoré sme
získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš podmienený názor.
Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkaznictva
Spoločnosti.

[

rL

Našou zodpovednosťou je zí~kať primerané uistenie, Či účtovná závierka ako celok neobsahuje
významné nesprávnosti, Či už v důsledku podvodu alebo chyby, a vydat‘ správu auditora, vrátane
názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný
podľa medzinárodných auditorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú.
Nesprávnosti můžu vzniknúť v důsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak
by sa dalo odůvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické
rozhodnutia používateľov, uskutoČnené na základe tejto úČtovnej závierky.
V rámci auditu uskutoČneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu
uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:
.

.

.

•

.

Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, Či už v
důsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutoČňujeme audítorské postupy reagujúce na
tieto riziká a získavame auditorské důkazy, ktoré sú dostatoČné a vhodné na poskytnutie
základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v důsledku podvodu je
vyššie ako toto riziko v důsledku chyby, pretože podvod může zahfňať tajnů dohodu.
falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obidenie internej kontroly.
Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit aby sme mohli navrhnúť
audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na
efektivnost‘ interných kontrol SpoloČnosti.
Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných
odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií. uskutočnené štatutámym orgánom.
Robíme záver o tom, Či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad
nepretržitého pokraČovania v činnosti a na základe získaných auditorských důkazov záver O
tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli
významne spochybniť schopnost‘ SpoloČnosti nepretržite pokračovat‘ v činnosti. Ak dospejeme
k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozornit‘ v našej správe auditora na
súvisiace informácie uvedené v ůČtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatoČné.
modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z auditorských dókazov získaných do dátumu
vydania našej správy auditora. Budúce udalosti alebo okolnosti však můžu spósobiť, že
SpoloČnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah úČtovnej závierky vrátane informácií v nej
uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutoČnené transakcie a udalosti
spůsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

AUDIT NB,s. r.o.. Bemolákova27/16, 96801 Nová Baňa. Licencia UDVA 416. iČo 52504336
Spoloěnosť zapísaná v Obchodnorn regisIri Okresntho sůdu v Banskej Bysirici. odd Srn. vl Č 36882/S

Správa k d‘alším požiadavkám zákonov a mých právnych predpisov

Správa k informáciáin, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správc

.

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa
požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa
nevzťahuje na ině informácie vo výročnej správe.

.

V sůvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s
informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo
významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme
získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje
zákon o účtovníctve.

.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podl‘a nášho názoru:

.

-

.

-

.

informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2020 sú v súlade s účtovnou
závierkou za daný rok,
výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali
počas auditu účtovnej závierky, sine povimli uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo
výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy auditora. V tejto
sůvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesf.

24. júna 2021

rL

Auditorská spoločnosť:
AUDIT NB, s. r. o.
Bernolákova 27 16, Nová Baňa
Licencia UDVA 416

~NAOV%

((

U DVA
416 ‚4‘)
asI. licencie

Zodpovedný audítor:
Ing. Zuzana Kováčová
Licencia UDVA 1102

I,

~
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mikro účtovnej jednotky

H
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zostavenák
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1

1 2.2 O 2 0

.

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatně údaje sa plšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypÍňajú patičkovým pismoni (podía tohto vzoru), pisacim strojom alebo tlačiarňou, a to Čiernou alebo tmavomodrou farbou.
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Priložené sůčasti úč(ovriej závierky
X Sůvaha (ÚČ MÚJ 1-01)

X

Výkaz ziskov a strál (ÚČ MŮJ 2-01)

(v celých aurách,?

Bezprostredne
predchadzajuce
obdobie

X

(v celých aurách)

‚

O

0

Poznámky (ÚČ MÚJ 3-01)
(v celých aurách a/abu ewucentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Služby

Kalná,

s.r.o.,

r.s.p.

Sídlo účtovnej jednotky
Utica

číslo

ČERVENEJ

ARMÁDY

PSČ

Obec

93532

KALNÁ

55

NAD

HRONOM

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Okresný

súd

Nitra

Vložka

—

číslo:

39923/N
Telefónne čisto

Faxové číslo

0948474857
E rnadová adresa

e k onom s p@k a I
Zostavená dňa:

1 7 0 5
.

ii

a

.

e u

Schválená dňa:
.

2 0 2 1

‚

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky
‚

atebo člena štatutárneho orgánu ůčtovnej jednotky alebo
podpisový záznam fyzicke osoby ktorá je účtovnou jednotkou

2 0

!4~D
Záznamy daňového úradu

L

Odtlačok prezentačnoj pečiatky daňového úradu
Miesto pre evidenčně číslo
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Úč MÚJ1 -01

______

GinaČenlo

STRANA AKTIV

Číslo

Bežné účtovně obdobie

Ď

vladku
C

Nehol

a
SPOLU MAJETOK
r.02+r.14

01

A.

Neobežný
majetok
r.03+r.04+r.09

02

Al.

Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013,
014, 015, 019, OIX, 041,051)- ‚072, 073,
074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A1

03

All.

Dihodobý hmotný majetok
sucet (r. 06 až r. 08)

04

A • II I

-1081,
Pozemky
092A,
a stavby
094A,(021,031~
095W
042A, 052A)

~

Samostatně hnuteľné ved a súbory
hnuterných vetl (022, 02X, 042A, 052A)

06

2.

-

182347
6 0 2 9 3

~ 9
Bezprostredne predchádzajúce
účtovně obdobie
Netto2

42185

6 0 2 9 3
6 0 2 9 3

/082, O8XA, 092A, 094A, 095W
Qstatný dlhodobý hmotný majetok (025,
026. 029, 02X, 032, 042A, 052A) -1085,

~

07

086. 089, O8XA, 092A, 094A, 095W
~

~

A . Ill .

Opravná položka k nadobudnutému
majetku (+1- 097 ) - 1±!- 098/

08

súčet(r.loažr.13)
Dihodobý flnančný majetok

09

cenné papiere
(061, 062, 063,
A.lll.1. Podielově
043A, 053A)-/095A,
096W

10

2.

Ostatný dlhodobý finančný majetok
(065A, 066A, 067A, 069, O6XA, 043A,
053A) - /095A, 096A/

11

3

Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou
ako jeden rok (22XA)

12

Qstatný dlhodobý tinančný rnajetok so
zostatkovou dobou splatností najviac jeden

13

-

~

rok (065A, 066A, 067A, O6XA) - /096W

122054
5 2 0

42185

18

3 2 8 8 2
9 9 1 5

7 0 9 2
1 2 1 4

19

2 2 6 0 5

5 8 7 8

B

Obežnýmajetok
r.15+r.16,r. 17+r.21

14

Bt.

Zásoby (112, 119, liX, 121, 122, 123,
124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) ‚191, 192, 193, 194, 195, 196, lOX, 391A/

15

Dlhodobé pohradávky (311A, 312A,
313A, 314A, 315A, 316A, 3IXA, 335A,
336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA,
ahA, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A,
385A)-391A

16

Krátkodobé pohďadávky

17

B.Il.

B lil

súčet (r. 18 až r. 20)

‘

Pohradávky z obchodněho styku
B.lll.1. (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A,
31XA)-/391W
Sodálne poistenie, daňové pohradávky a
dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A,
346A, 347A, 34XA) - /391W

2.

Ostatné pohľadávky
(335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A,
35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A,
382A, 385A, 398A) - /391W

~

BIV
~
B•

vl
2.

L_

‘

20

Flnančnýmajetok
r.22+r.23

21

PeniazeaúČtyvbankách
(211,
213, 21X, 221A, 22XA, ±í- 261)

22

Ostatně
účty
(251,- 252,
256, 257,Iinančné
25X, 259,
314A)
/291, 253,
29X1

23

MF SR Č. 18008/2014
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OznaČ,ni.
a

DIč

2 1 2 0 1 7 2 8 0 2

STRANA PASÍV

ČW0

b

rI~dku
C

SPOLUVLA$TNĚIMANIEAZÁVÁZI(y
r. 25+ r. 34

24

A.

Vlastně imanie
r.26+r.29+r.30+r.31 +r.32+r.33

25

AJ.

Základné
r.27+r.28Imanie

26

A ‚‚11

Základné
mania (411,
mafie
±i- 419)
a zmeny
alebozákladného
(+/- 491)

27

Pohľadávky za upisané vlasině imanie
(/-/353)

28

Kapitálové fondy
(412, 413, 417, 418)

29

A.lll.

Fondy za zisku
(421, 422, 423, 427, 42X)

30

A ‚ ~‘

Oceňovacie rozdiely
(+1-415,416)

31

AV.

Nerozdelený zisk alebo neuhradená
strata minulých rokov (428, ‚-‚429)

32

A.VI.

Výsledok hospodárenia za účtovně
obdobiepozdaneni(+‘-)r.01 -(r.26+
r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)

~

2
A II
‘

Bezprostredne
účtovně predchádzajúce
obdoble

3

4

1 8 2 3 4 7

4 2 1 8 5

1 9 5 2 0
2 4 3 5 0

1 8 5 4 0
9 0 9 1

182177
1 8 8 1

9554
1 0 6 9

39

1 6 9 3 7 5
2 9 9 0 2

5 5 3 1
3 8 5

40

3 9 2 1 1

4 1 6 5

Daňové závázky a doiácie (341A, 342A
‘
343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)

41

14961

818

Ostatně krátkodobé závazky
(364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A,
379. 383A, 384A, 398A, 471A, 472A,
474A, 478A, 479A, 47XA)

42

85301

163

10921

2954

Dlhodobé rezervy
(451 A, 459A, 45XA)

36

Sili
‚
‘

Dlhodobébanlcovéúvery
(461A,
46XA)

37

8.1V.

Krátkodobé závázky okrem re2erv,

‘

Bežné účtovně obdobie

.11

3 2 6 3 1
5000
5 0 0 0

Dlhodobi závázky okrem rezerv a
úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A,
472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A,
479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)

8.1.

~

1 7 0
5000
5 0 0 0

Záväzky r.35+r,36+r,37+r,38+
r. 43 + r. 44 + r. 45

~•

B II

•

~Ilčo 5 0 1 Q 2 4 1 9

úverovavýpomoci súěet(r.39ažr.42)

Krátkodobé záväzky z obchodného siyku
B.IV.1. (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326,

38

—

32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
2.

Závázky voČi zamestnancom a

zo socíálneho poistenia

(331,333, 336A, 33X, 479A)

~•

~ ‚V

Krátkodobé
rezervy
(323,
32XA, 451A,
459A, 4SXA)

~ ‚ Vi ‘

Bežné bankové
(221A,
231, 232, úveiy
23X, 461A, 4SXA)

44

B ‚ VII

Krátkodobé
(241,
248, 24X,
flnančnó
473A, /4255A)
výpomoci

45

L
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.

Text
b
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu
súčet (r. 02 až r. 07)

.

Bežné účtovne obdobie
1

MIIIIlIt~I~II~IIIII
Bezprostredne predchádzajúce
účtovně obdoble
2

685374

171369

551679~

166171

Tržby z predaja tovaru
(604, 607)
Tržby z predaja vlastných výrobkov a
sltjžieb (601, 602, 606)
Zmena stavu vnúlroorganizaČných zásob
(ti-) (účtová skupina 61)
Aktivácia
(účtová skupina 62)

15228

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
maleriálu (641, 642)
Oslatné výnosy z hospodárskej Činnosti
(644.645, 646, 648,655, 657)
Náklady na hospodársku Činnosť spolu
súčet (r. 09 až r. 17)
Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru (504, (+/-) 505A, 507)
Spolreba materiálu, energie a oslatných
neskladovatetných dodávok
(501. 502, 503. (+/-) BOSA)
Služby
(účtová skupina 51)
Osobné náklady
(účtová skupina 52)
Dane a poplatky
(účtová skupina 53)
Odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (551, (.?-) 553)

117658
709164

5198
167810

239711

81308

79032
375648
1109

5797
80042

09

11048

Zostatková cena predaného dlhodobého
majetku a predaného materiálu (541. 542)
Opravné položky k pohradávkam
(‘i-/. 547)

Oslatné náklady na hospodársku činnosť
(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
Výsledok hospodárenia z hospodárskej
činnosti (ti-) (r. 01 - r. 08)
Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) • (r. 03+
r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
Výnosy z flnančnej činnosti spolu
súčet (r. 21 až r. 26)

2616
—23790
248973

3559
79066
8200

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov (661)
Výnosy z dlhodobého finanČného majetku
(665)
Výnosy z krátkodobého linančného
majetku (666)
Výnosové úroky
(662)
Kurzové zisky
(663)
Ostatně výnosy z f‘nančnej činnosti
(668)

L
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‚Výkaz ziskova strétj DIč
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2 1 2 0 -i 7 2 8 0 2

Text

OmaČenie

Ď
~
~
K
L

~

c

1

2

28

Náklady na krátkodobý tlnančný majetok
(566)

29

Opravné položky k finanČnému majetku

30

Nákladově úroky

(562)

31

•

Kurzové straty
(563)

32

•

Ostatně náklady na flnančnú Činnosf
(568. 569)

(+1-)

M
N

Bezprostredne predchádzajúce
účtovně obdobie

Predaně cenně papiere a podiely
(561)

•

•

(565)

Výsledok hespodárenia Z finančnej
činnosti (.!-) (r. 20-r. 27)

.~

Výsledok hospodárenia za účtovně
obdobiepredzdanenim
(+í-) (r. 18 + r. 34)

~

~

~

•

„~

~ 1

Bežné účtovně obdobie

27

~

5 0 1 0 2 4 1 9

čisto

riadku

Náklady na finančnú činnosť spolu
súČet (r. 28 až r. 33)
~

Ičo

—

Oaňzprljmov
(591595)

36

Provod podieiov na výsledku hospodárenia
spoločníkom (+/-) (596)

~

Výsledok hospodárenia za účtovně
obdobiepozdaneni
(+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)

38

5 5 9

3 0 4

5 5 9
5 5 9

3 0 4
7 8 9 6

2 4 3 4 9

1 1 4 5 5
2 3 6 3

—

2 4 3 4 9

9 0 9 2

L

D
D

:
J
J
J L
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Poznámky ÚČ MW 3-01

ičo [~I~liI0I2I4lhI9l

DIČ

121h12101h17121810121

Či. I Všeobecné údaje a účtovnej jednotke

Či. 1(1), (3) Všeobecné údaje
Zvážili srno všetky dopady COVID 19 na našu Činnost a dospeli sme k názoru, že nemajů významný vply“ na schopnost pokračovat v činnosti a fungovat ako zdravý subjekt
nasledujúcich 12 mesiacov.

Či, 1(1) Obchodné mono ůčtovnej jednotky:

Služby Kalná, s.r.o., r_s_p.

Červenej armády 55, 93532, Kalná nad Hronorn

Čt. I (3) Pňememý počet zamestnancov:

Či. Ii lnformácie o prijatých postupoch

Či. 11(1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky
Čt 11(1) ÚČtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu, že úČtovná jednotka bude neprelržite pokračovat vo svojej činnosW
Ano

Nie

Či. 11(2) Spósob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov
Čt II 2 Spčsob oceňovania ednotlivých poiožiek majetku a závázkov

Popis položky

Ocenenie majetku a závázkov

Poznámka k oceneniu

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

obstarávacla cena vrátane dopravného

vlastná náklady zložené z priamych
nákladov

Dlhodobý ilnanČný majetok
Zásoby

obslarávacia cena vrátaniedopravného

Roh Fadávky
Krátkodobý f‘nančný majetok
Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pÓžiČiek, Úverov
Deňvátové operácie

Či. 11(2) Spósob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov (účtovanie a úbytek
zásob)
Čt. 11(2) Spěsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a závázkov (Očlovanie a úbylok zásob)
Pd účtovanď zásob postupovala účtovná jednotka podra ~ 43 postupov účlovania vPÚ‘
• spůsobom A ůČtovania zásob
~ spůsoboni B účtovania zásob

Ubytok zásob mvnakého druhu úČtovná jednotka oceňovala:
\~vorerie v programe OMEGA ‘ podvoiné ůčiovnictvo a legislativa bez starosti, C KROS as., ‚v‘w~.kros.sldomega

Poznámi~‘ ÚČ MŮJ 3-01

ičo

I~l

h1012141h191

1211121011

17121810T1

V váženým aritmetickým pdemerom Z obstarávaclch clen alebo vlastných nákladov
melódou FIFO (1 cena na ocenenie prlrastku zásob Sa použila oko I cena na ocenenie úbytku zásob)
mým Spůsobom

Či. 11(3) Spósob zostavenja odpísového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku
Či. 11(3)

Spósob zoslavenia odpisového plánu pra jednotlivé druhy dlhodobého majetku

Dlhodoby nehmotný majetok

odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona Č. 431(20020 účtovnictve Majetok Sa odpisoval počas
predpokladanej doby použivania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitlcov Z majetku. Odpisové sadzby pre
účtovně a daňové odpisy dihodobého nehmotného majetku Sa rovnajú.

Dlhodobý hmotný rnajetok:

odpisový plán účtovných odpisov Sa zostavil mntemým predpisom, v ktorom Sa vychádzalo z predpokladaného opoirebenia
zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho použivania, ljčtovné a daňové odpisy Sa nerovnajú,

V Dlhodobý hmotný maletok:

odpisový plán účtovných odpisov Sa zostavil intemým predpison, v ktorom sa ~ychádzalo Z metčd použlvaných pÁ vyčlslovanl
daňových odpisov. Učtovné a daňové odpisy so rovnajú

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosCami:
Spbsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivě druhy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
Druh majetku

Doba odplsovania

Sadzba odplsov

Odpisová metóda

Hmotný majetok

13 mesiacov

Ú-l

Hmotny majelok

6 rokov

R-2

Hmotny majelok

4 roky

R-l

Či. II (4) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód
Či.

II (4) Zmeny účtovných zásad a zmeny úČlovných metod

tiČtovne metody a zasady Ucti aplikované v rámci plot, zákona o ůčtovnictve, s osobitostami

L

Druh zmeny zásady alebo metody

Důvod zmeny

Hodnotavplyvun;prísj

Ocenenie

Výška dotácle

Či. II (5) lnformácie o dotácjách a ich ocenenie v účtovníctve
Či.

11(5) lnformácie O dotáciách

Dotácia
Investičná doláci z Obecného úradu

86 000

Prevádzková dotácia z Obecného úradu

46 100

Prevádzková dotácia UPSVaR

65 184

Či. II (6) informácie o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných v
bežnom účtovnom období
Čt II (6) Oprava významných chýb minulých účtovných obdobl účtovaných v bežnom úČtovnom období

I.
I

.
Popis vyznamnej
chyby

Vplyvminulých
na nerozdelený
rokov zisk

Oprava roku 2019
[9prvarokuzol9

Vplyv minulých
na neuhradenú
rokov straW

5 626
4418

Či. 11(6) lnformácie o oprave nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v
bežnom účtovnom období
Či

11(6) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovnych obdobi účtovaných v bežnom účtovnom obdobi

Vylvorerie v programe OMEGA. podvoiné ůtlovnicivo a legislativa bez starosti V KROS a.s yAw, kros.sklomega

J
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SOCIMNY POD 1K
Služby Kalná

Príloha Č. 4

VYHLÁSENIE ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
AUDIT NB, s.r.o.
Ing. Zuzana Kováčová
Zodpovedný audítor
Bernolákova 27/16
96801 Nová Baňa
V Banskej Bystrici, dňa 24.06.2021

Toto prehlásenie poskytujeme v súvislosti s auditom účtovnej závierky spoločnosti
Služby Kalná s.r.o., r.s.p.. Cervenej Armády 55, 935 32 Kalná nad 1-Ironom za rok končiaci
31.12.2020 vykonaného auditorskou spoločnosťou na účely vyjadrenia názoru či účtovná závierka
zobrazuje verne. vo všetkých významných súvislostiach, finančnú situáciu Služby Kalná s.r.o., r.s.p.,
Červenej Armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom k 31.12.2020 a výsledky jej hospodárenia
a peňažných tokov za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade s účtovnými postupmi a zásadami
platnými v Slovenskej republike.
‚

.

‚

Spracovali sme účtovnú závierku a prehlasujeme zodpovednost‘ za jej pravdivú prezentáciu v súlade
s účtovnými postupmi a zásadami platnými v Slovenskej republike.
Prehlasujeme zodpovednost‘ za implementáciu a operácie účtovného a interného kontrolného systému,
ktorýje zamerané na prevenciu a odharovanie prípadných podvodov a chýb.
Uviedli sme tiež všetky nám známe skutočné alebo možné prípady nedodržania zákonov a predpisov,
ktorých vplyv sa zohľadňuje pri zostaveni účtovnej závierky.
Počas auditu za bežný rok neboli zistené žiadne neopravené rozdiely. ktoré by sa vzt‘ahovali na posledné vykazované obdobie.
Podra nášbo vedomia a svedomia potvrdzujeme pravdivosť nasledovných prehlásení:
1.

Poskytli sme vám :
.
všetky finančné záznamy a súvisiace údaje;

2.

Všetky aktiva spoločnosti, ako aj práva, ktoré budú klasifikované ako aktiva, boli vykázané
a správne opísané v súvahe k 31.12.2020 alebo v poznámkach k nej.

3.

Účtovná jednotka má dostatočný právny nárok na všetky aktíva vykázané v súvahe. Všetky zá
ložné práva, bremená, zástavné práva k takýmto aktívam poskytnuté tretim stranám boll vyká
zané a správne opisané v súvahe alebo v poznámkach k nej.

4.

Všetky záväzky spoločnosti. podmienené aj nepodmienené, ktorých sme si vedomí, holi vyká
zané a správne opísané v súvahe alebo v poznámkach k nej.

5.

V súvahe boli na všetky riziká, ktorých sme si vedomí a ktoré vyplývajú z transakcii uzatvore
ných pred 31.12.2020 alebo zo situácií existujúcich ktomuto dátumu, vytvorené primerané
opravné položky, aké sa požadujú v súlade s platnými účtovnými štandardmi.

6.
.

Počas účtovného obdobia končiaceho sa 31.12.2020, sa nevyskytli žiadne:
nezrovnalosti týkajúce sa členov vedenia alebo zamestnancov, ktori zastávajú významné
funkcie v systéme vnútornej účtovnej kontroly;

7.

Neexistujú žiadne:
.
neuplatnené nároky ani hodnotenia. o ktorých nás právník informoval, že sa pravdepodobne
uplatnia a že ich treba vykázať;
.
udalosti, ktoré Sa vyskytli po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. a ktoré by vy
žadovali úpravy alebo vykázanie v účtovnej závierke.

8.

Účtovná jednotka dodržala všetky ustanovenia zmluvných dohovorov, ktoré by v prípade leh
nedodržania mohli mat‘ zásadný dopad na účtovnú závierku.

9.

Nasledujúce skutočnosti boll riadne vykázané alebo zverejnené v účtovnej závierke:
.

transakcie so spriaznenými osobami a súvisiace záväzky alebo pohl‘adávky vrátane preda
joy, nákupov, úverov, prevodov, lízingových dohovorov a záruk
dohody s finančnými inštitúciami zahřňajúce vyrovnávacie zostatky alebo ině dohody zahř
ňajúce obmedzenia týkajúce sa zostatku hotovosti a úverových liniek alebo podobné doho
dy.

II.

Potvrdzujeme úplnost‘ poskytnutých informácií o identifikácii spriaznených osbb.

12.

Všetky transakcie spriaznených osób boll uzavreté pod podmienkou ‚že tieto osoby sú nezá
vislé a rovnocenné a ceny, ktoré účtovné jednotky používajú pri nákupe a predaji so spriazne
nými osobami sú ekonomicky opodstatnené. Sme schopní obhájiť takéto ceny v prípade da
ňovej kontroly a poskytnúť relevantně informácie daňovému úradu.

13.

Učtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti

14.

Účtovná jednotka dodržala všetky podmienky zmluvných dohód, ktoré byv opačnom pripade
mohli mať závažný vplyv na úČtovnú závierku

IS.

Nemáme žiadne plány alebo zámery, ktoré byv závažnej miere zmenili účtovně hodnoty alebo
klasifikáciu majetku a záväzkov zobrazených v účtovnej závierke

16.

Účtovná jednotka má vlastnícke právo na všetok majetok a na majetok účtovnej jednotky sa
vzťahuje záložné právo poskytnutým úverom.

I?.

Zúčtovali sme, alebo sme zverejnili všetky záväzky, či už skutočné. alebo podmienené. Tretim
osobám sme neposkytli žiadne záruky.

IS.

Štatutárny orgán spoločnosti vyhlasuje, že okrem riadne popísaných súdnych sporov
v poznámkach v účtovnej jednotke neprebiehajú ině súdne spory. ktoré by mali vplyv na úč
tovnú závierku.

19.

Štatutárny orgán spoločnosti vyhlasuje, že spoločnosť nespÍňa ustanovenia par. 67a zákona
513 1991 Zb. Obchodného zákonníka a teda spoločnost‘ nie je v krize.

20.

Spoločnost‘ zostavila účtovnú závierku za predpokladu, že bude pokračovať vo svojej činnosti
a vedenie účtovnej jednotky nepredpokladá, ani nemá žiadny zámer ukonČiť činnost‘ účtovnej
jednotky.

21.

Vedenie úČtovnej jednotky posúdilo riziká a neistoty, ktoré móžu ohroziť stabilný rozvoj úč
tovnej jednotky a pokračovanie v činnosti a to:

možné znehodnotenie finančných a nefinančných aktív z titulu nepriaznivej globálnej ekonomickej
situácie,
-

prerušenie dodávateľských vzt‘ahov. resp. reťazcov alebo mé narušenie obchodnej činnosti,
prerušenie budúeich peňažných tokov a dopad na likviditu a finančnú situáciu účtovnej jednotky,
ukončenie úverov alebo zmeny v podmienkach úverov,
porušenie zmluvných ustanovení,
možné zvýšenie zadlženosti,
pozastavenie alebo ukončenie zmlúv, či v prípade ich ukončenia alebo pozastavenia predstavujú zá
ťaž pre účtovnú jednotku.

-

-

-

-

22. Zvážili sme všetky dopady COVID 19 na našu činnosť a dospeli sme k názoru, že nemajú vý
znamný vplyv na schopnosť pokračovat‘ v činnosti a fungovať ako zdravý subjekt nasledujúcich 12
mesiacov.

So srdečným pozdravom,
Mgr. Ivana Tóthová, konater

