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VÝROČNÁ SPRÁVA SLUŽBY KALNÁ s.r.o., r.s.p.

2021

Obchodná spoločnost‘ Služby Kalná s.r.o., r.s.p., so sidlom Červenej armády 55, 935 32

Kalná nad 1-Ironom, pracovisko Nitrianska cesta č.6, 935 32 Kalná nad Hronom, IČO:

50102 419. iČ DPH: SK 2120172802, zapísaná v obchodnom registri zápisom 1.1.2016 do

Obchodného registra vedeného Okresným súdom Nitra, oddiel: Sro, vložka: 39923/N.

Predkladá

V súvislosti s povinnost‘ou 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

Spoločnosť riadi svoju činnosť podra 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 spoločnost‘ bude označovať len ako “RSP“).

V zmysle ust. * IS zákona o sociálnej ekonomike:

I. RSP vypracuje výročnú správu za kalendárny rok v termíne určenom štatutámym 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 prehľad Činností vykonávaných v kalendárnom roku.

b) účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,

c) správu audítora, ak má RSP povinnosť štatutárneho auditu.

d) prehFad o peňažných príjmoch a výdavkoch,
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e) prehľad príjmov v členeni podľa zdrojov,

~ stav a pohyb majetku a záväzkov.

g) zloženie orgánov RSP a ich 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 účtovať v sústave podvojného účtovníctva podľa osobitného

predpisu. Účtovnym obdobím RSP je kalendárny rok.

2. RSP je povinný vo svojom účtovníctve osobitne sledovať činnosť vykonávanú ako

registrovaný sociálny podnik, a to prostredníctvom tvorby analytických účtov. Ak nie je možné

v účtovníctve zabezpečif 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

auditorom, 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. Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom. Svoju činnosf vykonáva v

priestraimých prenajatých priestoroch na ulici Nitrianska č. 6, ktorých súčasťou je okrem

bežných kancelárskych priestorov, aj sociálne miestnosti (WC, sprcha),kuchynka

Profil integračného sociálneho podniku je obchodná spoločnosf Služby Kalná, s.r.o., ktorá je

verejnoprospešným podnikom obecných služieb.

Identifikačné údaje spoločnosti Obehodný 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

IČO: 50102419
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\ Služby Kalná.
DIČ: 2120172802

iČ DPH: SK2120172802

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 1-Ironom, 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.

Mgr. Jozef Sipos

3. Poradný výbor:

Ing. Miloš Hajko

Jozef Gonda

Gabriela Chvojková
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4. Konatel‘:

Ing. Adela Šinková, (od 1.1.2016) Kalinčiakovo 211. 934 05 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

obchodncj spoločnosti je obec: Obec Kalná nad I Ironom (1 00%-ný vlastník) Červenej armády

55,93532 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: socialn odnik a kalna.eu

Ing. Adela Šinková tel.č.: 0948 396 400 email: sluzb kaina‘ kaina 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: 39923JN.

Cieľom zriadenia bob prostredníctvom obcou založencj obchodnej spoločnosti

(obecného podniku) zabezpeČif pokrytie viacerých verejno-prospešných a potrebných služieb

pre občanov obce Kalná nad 1-Ironom, ako aj biízkeho okolia vrátane vytvorenia nových

pracovných miest a prispieť tak k celkovému regionálnemu rozvoju v lokalite obce.

Hlavnou zaČínajúcou činnost‘ou spoloČnosti počas prvých 3 rokov jej existencie bola

prevádzka Reštaurácie Gastrocentruni v obci Kalná nad Hronom zameranej prioritne na

zabezpečovanie teplej stravy pre bežnú vercjnosť, turistov, seniorov ako aj pre vybrané

podnikové prevádzky v obci Kalná nad Hronom a blízkom okolí (prostredníctvom donášky

na prevádzku) so zameraním sa prioritne na obedňajšie stravovanie. V menšej miere tiež na

realizáciu stravovania v rámci spoboČenských podujatí rózneho charakteru.
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Od 5.1.2018 sa činnosf podniku rozšírila o výrobu uchu a spracovanie liehu v

liehovarníckom závode na pestovatel‘ské pálenic ovocia (prevádzku obecnej pálenice).

01.01.2020 sa spoločnosf Služby Kalná s.r.o., r.s.p. zápisom do registra sociálnych

podnikov stal Verejnoprospešný podnik / Integračný podnik v zmysle * 11 Zákona č.

112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.

Najvyšším orgánom sociálneho podniku spoločnosti Služby Kalná s.r.o., r.s.p. je

Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutočňujc minimálne lx ročne.

V roku 2021 sakonalo lx ato 15.10.2021.

Predmety podnikania ku 31.12.2021:

. sprostredkovateľská činnosf v oblasti obchodu (od: 01.01.2016)

. sprostredkovateľská činnost‘ v oblasti služieb (od: 01.01.2016)

. organizovanie kultúrnych a mých spoločenských podujati (od: 01.01.2016)

. prevádzkovanie výdajne stravy (od: 01.01 .2016)

. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu

konzumáciu (od: 01.01.2016)

. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo

mým prevádzkovatel‘om živnosti (veľkoobchod) (od: 01.01.2016)

. pohostinská čim~osť a výroba hotových jedál pre výdajne (od: 01.01.2016)

. výroba liehu a spracovanie liehu v liehovamíckom závode na pestovateľské pálenie

ovocia a jeho uvádzanie na trh (od: 05.01.2018)

. prevádzkovanie dohľadového pracoviska kamerového systému (od: 08.10.2019)

. prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a

rekondíciu (od: 08.10.2019)

. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od: 08.10.2019)

. poskytovanie služieb v pornohospodárstve a záhradníctve (od: 08.10.2019)

. čistiace a upratovacie služby (od: 08.10.2019)

. poskytovanie služieb osobného charakteru (od: 08.10.2019)

. prípravné práce k realizácii stavieb (Od: 08.10.2019)

. uskutočňovanje staviel~ a ich zmien (Od: 08.10.2019)

5



~? SOCIALNY POD IR
Služby Kalná

. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od: 08.10.2019)

. prenájom hnuteřných ved (Od: 08.10.2019)

. informačná činnosť (od: 08.10.201 9)

. vodoinštalatérstvo a kurenárstvo (od: 17.07.2020)

. podnikanie v oblasti nakladania siným ako nebezpečným odpadom(od: 12.08.2020)

. inžinierska činnost‘, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických

7arladení (od: 12.08.2020)

. Montáž a rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení-elektrických

(od: 29.05.202 1)

. Murárstvo (od: 29.05.2021)

. Zámočníctvo (od: 29.05.2021)

Výmaz

. prevádzkovanie športových zariadení a zariadeni slúžiacich na regeneráciu a

rekondíciu (od: 08.10.2019 do 16.08.2021)

2. VÝVOJ A ČINNOSt SPOLOČNOSTI

Obec v roku 2016 založila podnik Služby Kalná. s.r.o. s cieľom zabezpečit‘ pokrytie

viacerých verejno-prospešných a potrebných služieb pre občanov obce Kalná nad Hronom

ako aj blízkeho okolia vrátane vytvorenia nových pracovných miest a prispieť tak k

celkovému regionálnernu rozvoju v lokalite obce.

V roku 2019 identifikovala medzi svojimi občanmi značný počet zraniteFných 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 skutočnosf, tak vytvorila veľmi dobrý predpoklad zriadenia

sociálneho podniku r.s.p., ktorý umožňuje Fud‘om v produktivnom veku z najohrozenejších

skupin nájsť pracovné uplatnenie, získať pracovné návyky, potrebnú doplnenú kvalifikáciu či
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rozšírené vzdelanie a praktické zručnosti. Zároveň ich postupne pripravuje na prechod na

otvorený trh práce. kde by mohli v budúcnosti nájsť uplatnenie bez toho. aby potrebovali

d‘alšiu sociálnu pomoc.

01.01.2020 vznikol Registrovaný sociálny podnik (r.s.p.) pósobiaci na regionálnom

trhu práce okresu Levice, prípadne priľahlých susedných okresov ako integračný sociálny

podnik. pričom miestom výkonu práce je obec Kalná nad Hronom.

I-Ilavnou náplňou činnosti podniku je v súčasnosti prevádzkovanic výdajnc stravy

vrátane pohostinskej činnosti a výroby, ktorú zabezpečuje podnik prevádzkou Gastrocentra

Reštika v Kamej nad 1-Ironom.

Ďalšími Činnosťami Služby Kalná, s.r.o.. r.s.p. sú:

> prevádzkovanie dohradového pracoviska kamerového systému, sledovanie

stavu bežného diania ako aj stráženie a dohl‘ad nad bezpečnost‘ou majetku obce

Kalná nad 1-Ironom,

> výroba liehu a spracovanie liehu v liehovarnickom závode na pestovateľské

pálenie ovocia a jeho uvádzanie na trh (existujúca prevádzka Pálenica,

Mochovská cesta, Kalná nad 1-Ironom),

>- technické služby — stavebné práce.

Hlavným ciel‘om r.s.p.

— integraČného sociálneho podniku Služby Kalná, s.r.o.. r.s.p. je dosahovanie

merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky prospešnej

služby v oblasti služby na podporu zamestnanosti.

Pareiálnymi cieľmi r.s.p. sú;

. uspokojovaf potreby občanov i obce a poskytovat‘ im kvalitné a plnohodnotné služby.

. vytvorif a udržat‘ nové pracovné miesta pre znevýhodnené a zraniteľné osoby,

. dosiahnuť stabilný podiel na trhu v jednotlivých pokrývaných odvetviach,

. dosiahnuť vyrovnané a udržateľné hospodárenie,
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• prispieC 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 důchodcov a širšiu verejnost‘ najmä z radov

zamestnancov podnikov a obce.

Do základnej ponuky služieb patrili:

» obedové menu,

~ obedové menu pre důchodcov (zľavnené),

» 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 důvodu Covid opatrení.

V rámci obedňajšieho času bol zabezpečovaný rozvoz stravy seniorom v priemere : 20

obedov /deime. (viď. taburka)

Mesiac Reštaurácia ~chodcovia Mochovce . amestnanci Senior Garden LV

Január ~1O 415 678 47 138

ebruár 406 515 1158 1350 158

Marec 438 578 1350 547 148

Apríl ~45 507 1108 88 140

Máj 555 549 1086 95 166

lůn 921 544 1327 52 148

JŮI 897 535 142 59] 182

August 947 593 1383 586 34

September 898 547 1295 513 208 137

Október 821 496 1336 551 218 764

ovember :880 417 1055 502 212 1913

December 611 365 757 427 164 1046

Spolu 7929 606! 12675 :6149 2116 3860
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Spolu celkom 38 790 ks

počet pracovných dní 239

Priememý počet za deň 162 ks.

2.2. Pracovisko pestovatel‘skej pálenice ponúkalo celý komplex služieb súvisiacich so

spracovaním ovocia od regionálnych dodávateľov a následnou výrobou destilátov pre

domácnosti vrátane povýrobnej úpravy podľa požiadaviek klienta.

Uvedenými službami boli:

» drvenie ovocia na kvas,

~ príprava kvasu,

» meranie refřaktomerom,

»- výroba destilátov v rámci pestovateľskej pálenice,

~- riedenie destilátov,

» lisovanie jabÍk do vlastných fliaš,

~- odborné poradenstvo (príprava kvasu a spracovanie ovocia).

V roku 2021 bola pálenica v 4. roku svojej prevádzky.

Vyhodnocované výrobné obdobie: júl 2021 marec 2022

Množstvo vyrobeného destilátu v litroch alkoholu (1 a.) celkom: 9356,28 1.

Množstvo odovzdaného destilátu v litroch alkoholu (I a.) celkom: 9356,28 1.

Množstvo odovzdaného destilátu v litroch alkoholu « a.), z ktorého bol uplatnený nárok

na oslobodenie od spotrebnej dane z uchu: 0,00 1.
Množstvo odovzdaného destilátu v litroch alkoholu « a.), z ktorého bola odvedená

spotrebná daň: 9356,28 1.

Suma odvedenej spotrebnej dane z liehu v €: 50523,91 1.

2.3. Pracovisko kamerového systému tzv. Dohl‘adové pracovisko

Dohl‘adového pracovisko v kalendárnom roku 2021 vykonávalo činnosti:

~ správa a prevádzka kamerového dohľadového systému obce Kalná nad Hronom,

~- stráženie a dohľad nad bezpečnost‘ou a ochranou majetku prostredníctvom,

prevádzky kamerového systému,
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~ vizuálna kontrola obecného / verejného majetku.

~ sledovanie stavu bežného diania v rámci kamerového systému.

~- hlásenia a spolupráca s príslušnými útvarmi policie a obecnej policie, alalebo

orgánmi činnými v trestnom konaní (v súlade s platnými predpismi a postuprni).

Uvedené činnosti zabezpečované dohľadovým pracoviskom boli vykonávané na základe

zmluvy s obcou Kalná nad 1—Ironom. Na pracovisku pracovali 4 osoby z radu znevýhodnených

obyvateFov.

V roku 2021 sa tak ako v roku 2020 vo svojej kompetencií spolu s obecnou políciou nešili,

akéhokoľvek spáchania priestupku alebo podozrenia z jeho spáchania. Pnipady zachytené

kamerami boli hlásené OP Kalná nad Hronom. Obecná policia vyhodnotila situáciu a podľa

toho postupovala d‘alej v rámci svojich kompetencií.

2.4. Pracovisko technických služieb sa v roku 2021 vykonávalo údržbárske, rekonštrukčné

a stavebné práce pre obec Kalná nad Hronom a okolie.

Prioritná bola rekonštnikcia Zariadenia pre seniorov. 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.

Boži realizované práce:

. Osvetlenie KFC v Kalnej nad Hronom

. Zemné práce a úpravy na pálenici II. a 111. etapa

o Rekonštrukcia Jednoty klubu dóchodcov

. Práce na zriadení a opravy kanalizačných prípojok v obci

. Stavebné práce — ZŠ Kalná nad Hronom — kazetový strop v jedálni, maľovanie

kuchyne a výdajne stravy, zemné práce v areáli ZŠ

. Realizácia ochranných sieti na ihrisku KFC

. Realizácia oceľového schodiska so zábradlím most I. tniedy Č. 51

. Realizácia vjazdov, ul.. Slnečná

. Udržiavacie práce SOU Kalná nad Hronom

. Prestavba internátu SOŠ na Zriadenie pne seniorov

. Oplotenie areálu pestovatefskej pálenice

10
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. Spevnenie komunikácií, ul. J. Fučíka

. Reaiizácia okapového chodnika

. Realizácia prístupu k záhradkám

. Exteriérové plochy pri požiarnej zbrojnici

. Práce na úprave zariadení na cvičenie CFT

. Prípravné práce v montáži cestnej váhy na Zbernom dvore

. Výstavba sociáineho 7ariadenia v priestoroch Ohecnej policie

. Výmena čerpadla v priestoroch firmy PALOPAL

. Rozšírenie cesty pri pestovaterskej pálenici

. Elektroinštalačné práce k adventnému vencu

. Zemné práce pd obecnom rybníku

. Realizácia kontajnerových stojísk prípravné práce

. Drobné opravné práce na jednotlivých prevádzkach

. Opravy v priestoroch bytového domu SNP č.3

. Služby spojené so zriadením Zberného dvora

Zhodnotenie dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu

RSP priebežne zabezpečoval dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovanim

spoločensky prospešnej služby v oblasti zamestnanosti a to zamestnávaním zraniteľných osób

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 kolektivu.

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 (ďalej len ako ‘ministerstvo práce“), Úrad práce, sociálnych

vecí a rodiny Levice (ďalej len ako “úrad práce“). ako aj aktívnym zamestnávaním týchto

skupín v spoločnosti.
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V tomto kontexte možno konštatovat‘, že RSP v roku 2021 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 podľa

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 prehlbovanie aktívnou činnost‘ou na trhu a zamestnávaním

znevýhodnených a zraniterných osób za účelom ich integrácie na pracovný trh.

V budúcnosti by sme chceli poskytovaf služby pre fyzické osoby tak, aby platbu za

službu bob možné zaplatit‘ servisnými poukážkami MPSVaR SR v zmysle Vyhlášky MPSVaR

SRČ. 115/2019Z.z..

Služby Kalná s.r.o., r.s.p. aj v ďalšom roku plánuje realizovať stavebné práce pre obec

Kalná nad Hronom zadaných formou IN HOUSE v rozsahu požadovanom vedením obce. V

pláne je realizácia zákaziek v hodnote cca 1 mil. €‚ ktoré sú zahrnuté v kapitálových výdavkoch

rozpočtu Obce Kalná nad Hronom na rok 2022 a boli aj z důvodu sociálneho aspektu určené na

realizáciu práve pre RSP.
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4. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SLUŽBY KALNÁ s.r.o.,r.s.p.

KONATEL1 KONATEL2

MANAŽÉR DOHĽADOVÉ TECHNICKÉ ZBERNÝ UPRATOVACIE EKONOMICKÉ
PREVÁDZOK STREDISKO SLUŽBY DVOR SLUŽBY ODDELENIE

PRAC.VO STAVBYVEDUC

PALEN-KA REŠ -KA ZAMESTNAN[C ZAMESTNANEC PERSONALISTA
AMESTNANCI 4

L HLAVNYOBSLUHA KUCHAR
PALENICE 2

POMOCNÝ
KU CHAR

OBSLUHA!
ČAŠNÍK

VD DIČ/R OZ
Voz

SKLAINÍK/PRĺ
P~AVÁR

VODIČ

VEDUCI PRAC
SKUPINY

POMOCNÝ
PRACOVNÍK

STROJNĺK ÚČTOVNÍČKA

VEDUCI PRAC
SKUPINY

POMOCNÝ
PRACOVNÍK
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5. ZAMESNANOSt V SPOLOČNOSTI v roku 2021

Vývoj zamestnanosti

Zraniteľná Znevýhodnená Aktívny DPČ,

osoba osoba zamesinanci DVP,SZČO,

(TPP) ZmK

01/2021

02/202 1

03/2021

04/202 1

05/202 1

06/2021

07/2021

08/2021

09/2021

10/2021

11/2021

12/2021

11

11

13

13

15

15

13

13

13

Spolu

15

15

15
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Zamestnanosť podl‘a stredísk spoločnosti

DoVP, DRČ, TPP Počet Počet

SZČQ . zanlestnancov za zamestnancov t
(cele aj ‘2

rok 2021 toho
uväzky)

S priznaným

vyrovnávacím
pr‘spevkom

Rešti-ka 0 7 7 1

Pálenica 0 2 2 2

Dohľadové stredisko 0 4 4 4

Technické služby 1 22 23 4

Réžia 2 4 6 1

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 jefyzická osoba, ktoró

a) v predchádzajúcich šiestich mesiacoch nebola zamestnaná okrem zamestnania v

pracovnoprávnom vzťahu, 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 nepresiahli v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podfa

osobitného predpisu. ktorá a.):

. 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,

is
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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 podľa osobitného predpisu.

5. žije ako osamelá plnoletá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jej

starostlivosť aleho sa stará aspoň o jedno diefa pred skončením povinnej školskej dochádzkv.

6. patri k národnostnej menšme alebo etnickej menšme a potrebuje rozvíjaf svoje jazykové

znalosti, odborné malosti alebo nadobúdat‘ pracovně skúsenosti na účely získania trvalého

zamestnania,

7. má trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese.

b) je osobou so zdravotným postihnutím, a to

1 . je uznaná za invalidnú alebo

2. nie 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 f~‘zickou osobou podľa lekárskeho posudku o

zdravotnej spůsobilosti na prácu nie staršieho ako jeden rok alebo podra rozhodnutia o

nepriznaní invalidného důchodku. z ktorého vyplýva pokles schopnosti vykonávaf zárobkovú

čini~osť o viac ako 20 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, nie staršieho ako dva roky;

dlhodobé zdravotné postihnutie je také zdravotné postihnutie. ktoré má podfa poznatkov

lekárskej vedy trvaf najmenej dva roky.

Zranitel‘nou osobuje:

a) prijímateľ sociálnej služby podľa osobitného predpisu,

b) fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii,

c) dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi

výchovno-vzdelávacími potrebami podFa osobitného predpisu okrem dieťaťa alebo žiaka podľa

osobitného predpisu,

d) diefa alebo plnoletá fyzická osoba, pre ktorých sú vykonávané opatrenia sociálnoprávnej

ochrany detí a sociálnej kurately,
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e) plnoletá fyzická osoba po skončení ústavnej starostlivosti dosiahnutím plnoletosti, plnoletá

fyzická osoba, ktorej bola poskytovaná na základe dohody starostlivosf v zariadení

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately po skončení výkonu súdneho rozhodnutia

dovřšením 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,

D 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 1 8 mesiacov od skončenia poberania materského alebo od skončenia poberania

rodičovského príspevku.

h) fyzická osoba navracajúca sa na trh práce po skončení vykonávania osobnej asistencie alebo

Po skončení poberania peňažného príspevku na opatrovanie, a to 1 8 mesiacov od skončenia

vykonávania osobnej asistencie alebo od skončenia poberania peňažného príspevku na

opatrovanie,

i) fyzická osoba, ktorá je poberatefom starobného dóchodku,

j) fyzická osoba - nepodnikateľ, 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

ochrani~ej výchovy,

I) fyzická osoba bez štátnej príslušnosti m)azylant alebo cudzinec ktorému sa poskytuje

doplnková ochrana.

Od svojho vzniku RSP zamestnal celkom 16 osób z kategórie zranitel‘ných osób a

znevýhodnených osób, čo predstavovalo viac ako 37,21% celkového počtu zamestnancov

v trvalom pracovnom pomere.

Spoločnosť v roku 2021 mala v evidencií stredisko Centra funkčného tréningu. ktoré

prešlo pod prevádzku inej obecnej organizácie.
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6. VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZOVATELE A FINANČNÁ

SITUÁCIA SPOLOČNOSTI

Vybrané ekonomické ukazovatele tvoria povinnú súčasť výročnej správy podľa * 20 ods. 1

zákona o účtovníctve a obsahujú vyvážené a obsiahie informácie o vývoji spoločnosti

a o stave, v ktorom sa nachádza.

Účtovná jednotka a finančné ukazovatele spoločnosti:

Vybrané údaje (v tis. EUR) 2021

Výnosy z hospodárskej činnosti 1 586 212.86 €

Nák]ady na hospodársku činnosf 1 577 657.52 €

Výsledok hospodárenia pred zdanenírn 8 555.34 €

Daň z príjmov 1 669.55 €

Hospodársky výsledok za úČtovné obdobie Po 6 885,79 E

zdanení

Prehľad prijmov v členení podl‘a zdrojov výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja vlastných výrobkov 1 31 543.00 €

Tržby z predaja služieb 1 223 728.00 E

Aktivácia 40 72L00 €

Tržby z predaja dlhodobého hmomého majetku 583,00 €

Vyrovnávaeie príspevky ÚPSVaR 128 997,00 €

Dotácie Od) 34 393.78€

Ostatné výnosy z hospodárskej Činnosti 128 997.00€

Výnosy z hospodárskej Činnosti J 586 212,00€
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Prehl‘ad nákladov v členení podl‘a zdrojov výkaz ziskov a strát

Spotreba mateľiálu, energie a ostatn‘~ch 677 979.00 €

neskladovanSch dodá‘ oh

Služb) 131 379.00 E

Mzdové náklady 524 450.00 €

Náklady ria sociálne poistenie 179 571 ~00 €

Sociálne náklady 30 907.00 €

Odpis)‘ a opravně položky k dlhodoběmu majetku 24 569.00€

Zostatková cena predaného dlhodobého majetku 2 807.00€

Ostatně náklady na hospodársku činno« 3 264.00€

Dane a poplatky I 946~00€

Náklad) na fmnančnú činno« 785 00€

Náklady na hospodársku Činnosť 1 577 657,OO€

Celková suma zákaziek 2021 1 355 271,00€

Celková prác pre OcÚ 2021 1 148 513,28€ (84,74%)

Celková suma prác pre iný subjekt 2021 206 757,72€ ( 15,26%)

6.1. Strana aktív

Strana aktív spoločnosti je súčasťou výročnej správy ako príloha Č. 1.

Stav ku 31.12.2021

DlhodobS limornS majetok 89 199.00 €

iásob‘ 4 867.00 €

19
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Pohľadávkv z obchodneho styku 6 524.00 €

Sociálne poistenie. daňo‘é 41 980.00 €

pohl‘adá“ky a dotácie

Ostatně pohfadávky 1 238.00 €

Pokladňa 49 253.00 €

Účty v bankách 24 946.00 €

Majetok spolu: 218 007,00 E

6.1. Strana pasí‘

Strana pasív spoločnosti je súčast‘ou výročnej správy ako príloha Č. 1.

Stav ku 31.12.2021

Vlastně irnanie 7 056.00 €

Dlhodobé zá‘ äzk3 3 493.00 €

Krátkodobé záväzky z 46 189.00 €

obchodného styku

Záväzky “oči zamestnancom 34 954.00 €

Záväzk‘ ZO sociálnebo poistenia 21 540.00 €

Daňo‘é záväzky a dotácie 15 243.00 €

mé závázkv 1 621.00 €

Krátkodobe rezervy 18 753.00 €

Časové rozlíšenie 69 157.00 E

Zá‘äzky a vlas. imanie spolu: 218 007,00 E
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Dosiahnuté výnosy a náklady počas sledovaného obdobia. sú uvedené v prehfadných

tabuľkách. Náklad3 a výnosy Služby Kalná ss.o., r.s.p. je prílohou vtročnej správ) č.2.

6.3 Účtovná závierka

Účtovná závierka v podvojnorn účtovníctve tvorí jeden celok a obsahuje:

. všeobecné náležitosti, medii ktoré patrí napr. obchodně meno či názo‘ účtovnej

jednotky. identifikačně

. deň. ku ktorérnu sa zostavuje účtovná závierka. ako aj obdobie. za ktoré sa zostavuje

a ině.

• súvahu,

• výkaz ziskov a strát,

. poznámk~

V účtovnej závierke uvádza účtovná jednotka informácie za bežné zdaňovacie obdobie. ako aj

za bezprostredne predchádzajúce zdaňo‘ acie obdobie.

.
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6.2 Náklady a výnosy

ťičtovná závierka Služby Kalná s.i;o., r.s.p. je prílohou výroČnej správy č.3.
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7. NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU ALEBO NA ÚHRADU STRATY

RSP dosiahol za rok 2021 hospodársky výsledok v podobe zisku po zdanení

rezervného fondu v celkovej výške 6385,79 E, ktorú navrhuje previesť na novo

bankový účet pre účely sociálneho rozvoja. Vedenie spoločnosti predloží návrh

zhromaždeniu na schválenie.

Účtovný zisk po zdanení 6 885,79 €

8. SPRÁVA AUDITORA O OVERENÍ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY PODL‘A

OSOBITNÉHO ZÁKONA

Správa audítora o overení účtovnej závierky Služby Kalná s.r.o., r.s.p. je prílohou

a odrátaní

vzniknutý

valnému

Názov položky 2021

výroČnej správy č.4.
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9. ZÁVER

Úlohou konatefov pre ďalšie obdobieje hľadaf riešenia na zlepšenie fbiančnej situácie

organizácie hfadaf možnosti realizácie nových projektov z výstupmi. ktoré pomůžu organizácií

napÍňať htavný cieľ a to je vplyvu poskytovanim spoločensky prospešnej služby v oblasti

služby na podporu zamestnanosti - vytvorit‘ a udržat‘ nové pracovně miesta pre znevýhodnené

a zraniteľné osoby, uspokojovat‘ potreby obČanov i obce a poskytovať im kvalitně a

plnohodnotné služby. dosiahnut‘ stabilný podiel na trhu v jednotlivých pokrývaných

odvetviach. dosiahnuť vyrovnané a udržateľné hospodárenie, prispieť k zvyšovaniu komfortu

občanov a atraktivity obce. ako dobrého miesta pre život.

V Kalnej nad 1-Ironom. 10.06.2022

Mgr. Ivana Tóthová
KonateF s.r.o«r.s.p.

Ing. Adela Šinková
Konateľ s.r.o. r.s.p.



Sídlo:

• (k•

s.r.o.,r.s.p.

Zodpovedné osoby, ktoré sa
a úětovnej závierky:

podieľajú na zostavení a zverejnení výročnej správy

Funkcia Meno a priezvisko
Ekonomického oddelenia Mgr. Zalánová Stanislava
Personálneho oddelenia Ing. Kováčová Judita
Auditor Ing. Zuzana Kováčová
Konatel‘ — stredisko Ing. Adela Šinková
Reštaurácia a Pálenica ___________________________

Konateľ — stredisko Mgr. Ivana Tóthová
technické služby, dohľadové
prac., ___________________________

Svojim podpisom potvrdzujem, že sorn bol oboznámený so svojou funkciou a smernicou
o zostaveni a z‘verejnení výročnej správy a účtovnej závierky. fl

V Kamej nad Hronom, dňa 10. 06. 2022 3
Ing. Ladislav Éhn
Valné zhromaždenie
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USTANOVENIE ZODPOVEDNÝCH OSÓB PRE ZOSTAVENIE A ZVEREJNENIE
VÝROČNEJ SPRÁVY A ÚČTOVNE‘J ZÁVIERKY

Údaje spoločnosti:

Obchodné meno: I Služby Kalná s.r.o.,r.s.p.
Cervenej armády 55, 935 32 Kalná nad
Hronom 935 32

Právna forma: s.r.o., r.s.p.

_____________ 50102419
DIČ: 2120172802
iČ DPH: SK 212 0172802
Zapísaná v Obchodnom registri: Sro, vložka 3992/N

Tento dokument ustanovuje zodpovedné osoby a členov komisie pre zostavenie a zverejnenie
výročnej správy a úČtovnej závierky a zodpovedných osůb spoločnosti Služby Kalná
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Prílohač. I

Sociálny podnik Služby Kalná s.r.o., rs.p., Červenej armády 55,93532 Kalná nad Hronom
iČo : 50 102 419 iČ DPH: Sk 2120172802



t.CPOD‘ 142r. Súvaha D1č2 120172802 ~o5O 10241
Uč POD 1 01 ______________________________________________

STRANA AKTÍV Či~i0 Be~nÉ účtovně obdobie ~J Bezprostredne predchádzajúcecenk ríeclku 1 L~_... Brutto -stí Netto2j~°~‘~~e0bd0b(e

t Korekcia-časU___

SPOLLJMAJETOK 01 2 5 2 9 7 6 2 1 8 0 0 7
r.02+i33+r74 ‚

‚ 34969 182347
--—..----.---~..-. ~--.-.-.~-~-~---.- ~--.-..-

A. Neobežnýinajetok 02 1 2 4 1 6 8 8 9 1 9 9
r. 03 + r. 11 + r. 21

34969 60293

Al. Dlhodobý 03
nehmotný roajetok
súčet (r. 04 až r. 10)

kil. Aktivované náklady 04
na vývoj
tOll) .0/2. OO1/~

2. Softvér 05
(013)-1073.091A1 . —~_______

3. Ocenitelné práva 06
(0l1)-1074.09lA1 .______

~~~IIIL:_ ::::
4. Goodwill 07

(015)- /075, 091N ~__~~__‚ ~.______

-—-~--

5. Ostatny dlhodohý 05 ]
nehmotný majetol;
jOW. O1X)- /079
07X. 091A/

—-————~---——- ---- -~—~—-—— —-—-—-——---I--
6. Obstarávaný 09

dlhodobý nehmotný -——.—.

majetok !
(041)-/093i

~ ~
‘ pi‘e~iav~-~y ‘ ‚J

nadlhodobý —..—-— —--— --‘—‘..------—-—---------------— —‘~—“—‘r~‘~

nehmotný inajetok
(051)-/095N L

All. Dlhodobý hmotný 1~ 1 2 4 1 6 8 8 9 1 9 9
majetok .-——~-.-‚-——

~U2~ j 34969 ~ 602 93

kill. Pozemky 12
«)31) -kE‘2N

t ‘.

2 StavIly fl
ťJ211-1O6l.092A; L,

ti 241 63 391 99~

sťiL1c~h;1iIleľnýci; ‘‘r ~‚ —.. .——

LĹ~2‘N_—-~-~-~ 349

‘~1 ~I I I~I 1 lIlii I III 11119111 1

L MF~RciS(Y‘%2tt‘.~ Strana1



IJZPODV14 —

_____ H162120172802k501o241(Úč POD 1 - 01 J
Ozr,a-~ SÍRANA AKTÍV č~-i~ Bežné účtovně obdobie I Berprostredne predchádzajúce
eene nadku 1 1 Brutw-č~fi

~ ~ J Netto 3

4. Pestovateľské celky 15
trvalýchporastov ~ ~______.___‚__.

(025)- ‘085, 092k~

S Základné stádo a ‚6
tažné zvieralá ——-.

6. Ostatny oihodobý 17 J
hmotný niajetok L
(029, 02X. 032)-
/089. 06X. 092k

7. Obstarávaný 18
dihodohý hmotný
‘ ujutuk
(042)- /094/

Poskytnuté
~ predda“ky na 19

dlhodobý hmotný —-———----—-—--—--- —-—___-_~-

majetok
(052)- 10954]

9. Opravná položka 20
k nadobudnLltéinu
majetku
(-F?- 097) 41- 098

Alit. Dlhodobý finaričný 21
majetok --~——-——..--—-——--.-—-—--——--—-.—-

súčet (r. 22 až
r- 32)

Podielově cenné
Allii. papiere a podiely 22

v prepojertých ——————.—.————-—-- .-.———.~—-. —-.—~ —.

ůčtovných
jednotkách (061 A.
0624. 063A) - 10964‘
Podielové cenné

2. papiere a podiely 23
s podieiovou ůáasfou .—— L~_.
okrem v prepojených —-~.-——-—..——-~

účtovných jednotkách
(062A)-J096PJ --—--—--—-——.---—

3 Ostatné 24
realizova(elné cenné I
papiere a podjely
(0634) - /0964]

4 Póžičky P~~OjCflý~i 25
účtovnýnijednotkáni ——.——-.—...——..———.-~—-—.—.-———... .~_.. ~. .

(0664) - /0964]

~7~FF1~ - --- —--——-----.- - . ~.
~ podielovej Qčasti ~

okremprepojenýni —— ~ ~_.. ..~. .

účtovným jednotkan
(066A) - ‘0964]

5. OslaUié póžičky 27
(067A)-10964‘ .~ ~._

..~ .~ .~ L
. Dlhové cenné
‚ . -

- papiere a ostatny
olhodohý0nanč~n~ ._..

niap~hk (0654, .

0694.Q6X/\) f0~6k

L~ t‘W SR i$0ii~2ji4 Strei‘a 3

•~1 MII~ I~ I I~ Ii ~IIi~l II~ ca_i]



r tEPOD‘ 144 ‚Súvaha I bIČ 2
Ůč. POD 1- 01 J 1 2 0 1 7 2 8 0 2 ~IČo 5 0 1 0 2 4 1 11th I~I II~l I hl III hb h

Ov‘a STRANA AKTiV ° Berné_úctovneohdobie Bezprostrednepredchádzajúce
~ rf~‘dku ~ j__!1~Jť~L ~Ne~o Z ~uctovneobdobie

~ Korekcia - časť 2 Netto S
Ta~r{~7r

~ dlhock‘hý finan~ny ‘20
• majetot se zoslalkovot I

dohousplatnosli ~~ .~L.
i‘aj‘dtto jeden ‘el‘
‚0CM. 067A, 0691.
06X&\ - ‘096A‘

9. Učty v banktch 30
5 dolinu viazanosli
dlhšnu ako ieden mk
(22X1)

10. Obstarávaný 31
dlhodobý fliiaiičiiý
majetek
(043)- !096N

Poskytnuté ‚ ‘
~ preddavky fl

na dlhodc‘lyý —.—

finančný majetok
(053)‘ /095kJ

B. Qbežnýmajetok 33 127570 127570~
r34+r.41+r.53+
r66+r,71 1 122054

BJ. Zásoby 34 4867 4867r
súčet(r. 35at
r.4o) t 520

BM. Materiál 35 4 8 6 7 4 8 6 7
(112. 119, liX) — .

~ ~ ~IIh_LĽ ILLLTL7L_7~F
Nedokončená .

2. výroba a polotovar“ 36
vlastnej výroby .~—.——--.--—— —~————-‚-—--———— —— -—--—

(121. 122. 12X)-
/192. 193, 1GX/

3. Výrobky 37
(123)- /194/

~

4 Z‘dewlá 39
(124)-flOSi .———-—-...—.—-——-—--‚..—---——.-.—

5. Tovar 39
~i32. 133. 13X, “39) .~ .

Ľ~~b ---‚---.—‚.- —— -~ — - - .—

6. Poskyli olé 40 [
preddavky ‘., ~. ~

na zásoby
t314A) -ISOlA]

13.11. Dlhodobó 41 ‘

pohradávky I—-——-— . -..—--.

sú&etO. 42 tr, 46 T
ažr52)

8.11.1. Poliľadávky 42
zobchodnélie Ĺ ~...L
styku !

—

L~. MF ~ -~‚
ti~~n~ 4



r UZPOLI‘ 49Súvaha 1 I DIČ 2
UČPOD1-01

B Odložená dařIo“á F2
pel iVadávka
(4 BiA)

Krátkodobé
pohľadávky
súčet (r. 54 ~ r. 58
až r. 65)

Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 55 až . 57)

Po[i~adávky a obcľind
něhu styku voč~
prepojeným uttovným
jednrAk~m (311A.
312J..313k 314?‘.
315A. 31XA)-t391A1
Pnhfadávky z ‚tchodr~4-
Iio styk“ “ riinic, rodit-I‘
‚-t-i účastI uLic“‘ poht~
-:4-ok vot-i popojetým
ťfk,‘-i I~I11 jEidIloIk4iri
‚3~A 31;?. 31~4
Sis?‘. :ux°‘- Ru~A~

1201 7 2 8 0 2 Ičo 5 0 1 0 2 4 1 9 J ~ °‘l
ozna- STRANA AKTÍV ~ Bežné ÚČtOVIiÓ ebdobie i Bezprostĺednept-edchádzajuce
~ riadku ~ L Netto 2 ]_uctovneobdoble

t Korekcla• časU 2 Netto 3
Pohľadávkv a obchod

I ~ něho styku vŮči 43
prepojenýmúčtovrviii
jednotkám (311?.
312A. 313A. 314k
315?. 31XA)- ‘391k-
Pohrad4vkv a ObchQdIIÉ

~ h ho styku rámci podolu- 4~
- ‚-ei ůčsst okrem pohla

dávok toč‘ prepojenwr L_. ~_._

učiovnýrn jednoik?‘m
311A,312A 313?.? 4?‘

315A.31XA) 91?“

1 r Oslatné pohíadávky ~a obdiodného styku
(311A.312k313A — -————-—-—— — ——---- - —--

314k 315k 31XA)-
1391?]

2 Čistá hodnota 46
zákazky

~ LLILLľh
3. Ostatně poh[adávt‘y 47

vŮči propojeným
účtovnýni jednotkám
(351A) - /391W

-—-- — — - —--_--—~ ~—-- ---------—

Ostatné pohLadávky
4. v rámci podielovei 48

účasti okrem pohla
dávok voči prepo;eným
účtovnýnl iednotkám
J351A) - /391k

~ Pohradávkyvoói
‚ spoločn(kom.

Členomazdruženiu -—--————--————------—— ——---—— ---—----——---—--—----—————-— —-—------—-—

(354k 355?. 358,4,
35XA) - /391W

6 Pohľadávky 50
z derivátových
operácií
~373A. 376?‘)

7. mé pohfadávky 51
(335A. 336k 33)<?.
371A. 374k 375A.
378A)-/391A/

Blil 53

8-111.1.

—--- .______..__._j_____________._

48504 48504

54

-55

---- ~5

1 Is SE- ~

hiP 1 W

652 4j
9915

1 9915



UPOE“ 146 —~ I [~~~EĹ L~°

STRANA AKTÍV

b

Ostatně pohledávky
z Obchodnélio styku
~3i1A. 3124, 313A.
314A, 3154. 3iXA)
‘3914/

Čistá hodnota 58
záhazky
(315A)

3. Ostalné pol‘ladávky
voči prepojenyni
Ůčtovnýni jed notkárn
(351A) /3914‘

Krátkodobý 66
flnančný majetek
súčet (r. 67 až 70)

Krátkodobý f‘nančný
niajetnk v prepoje- Ciť
nýchúčtovných .. ~

ednotkách (2514,
2534, 2564, 2574,
25XA-/2914. 29XNj
Krátkodobý ( ančný
majelok bez krátkndtt‘~. «~
ho i«‘iaričriěhc riajetta
‘prepojeiiýc.hůČto‘—
IiýcIl jednotkách t2514.
2534 2564. 2t7A,

—----‚-‚ -----.

Vlastné akcie a ! 69
vlastně ohrhodně
podiely
(2.521

Obstai‘ávaný 70
. krátkodobý finai-ičny _~ ~

‘tajelok
~259. S‘I44) —‘251?:

MF Sn‘ ť.. ihjHg,‘2~H~

Dana
cente

a

iC

Ctslo
riedk“

C •~ F——

57

1 7 2 8 0 2 j11č05 0 1 0 2 4 1 9~ III~IIIIIIIi~II IľIIIIII ~1
Brutto - ěasť 1

Korekela - čast‘ 2

Sežné účtovně ohdobie ! Beaprostredne pIedchádza)úce

J Netto_2
I Netto 3

6524 6524J

LLLELTL~ľLL
-—-----

362
Ostatně pohľadávkv

4 ‘Ý ránlci podielovej 6(1
ŮCasti okrem polila- ~ —.—-——_~——-——

dávck vůči prepfl~nvrn
účtovnvni jedr,otk*rn
(351A) - ‚391?“

Pohíadávky voči
spoločnikoni, členoni Si

azdruženiu(354A. ——-- —-—-----—-———----—-—--..-.-__--_ --—----- —.--- ——---———--.. —------ —

3554, 3584, 35X4,
398A)-J391PJ

6 Sociálne poistenie 62
(336A)-/391N .- —.

T 22605
~~ 4

a dotácie Ĺ
(341. 342. 3~3: 345.
346 347)-/391PJ

zderivátových
operácií
(3734. 3764)

9. Ině pol‘iľadávky 55
(335A. 33XA. 3714, ~
3744. 375A. 3784)
- /391k‘

B-IV

B.í\-~ 1

9

L

— -I —-——‘S _‚_t —

— —. .— J —

~~:~.::Ĺ::~J ‘:‘~ ~ ~



r u2P90‘ 47
Súvaha DIČ 2 1 2

Uč POD - 01
1 7 2 8 0 2 ~iČo 5 0 1 0 2 4 1 ~1 ~

Oz~ia‘ STRANAAKTÍV Číslo L....~ J Selpiostrednepredchádzajúce
c~rne li3dkUt ~ L___.~~.____ ~ I

Korek~a-cast‘ ~ Netto S

13V. Flnaněnéůčty 711 74199 74199
r72+i~73 .

1 88652
Byl Peniaze 72~ 49253 49253v

(211213 2iX) ~__‘____,_,_~__ —..———~ ———.—-— —-—‚-—-~.-—— ———-.—.

L 34938
2 Úctyvh~iikach ~3 2 4 9 4 6 2 4 9 4 6~

~221A. 22X ~I-26i:

J 53714
C. Časově ľozIišenIe ~4 1 2 3 8 1 2 3 8

súčet(r. 75 aU. 78) ~ —-———.-———

~---~-~__

Nákí~dy hudúcicli —r :
(11 období dlhodobé ‘~

(381k 382A) ————----------——----——--——-—-—- ——.——..

~-----~-----_

2. Náklady budúckh 76 1 2 3 8 1 2 3 81
období krátkodobé
(381k 332A)

3. Prijmy budůcich 77
období díhodobé
~85A) -.--~-~-~ ‚

4. Prijniy budúcich 78
období krátkodobě
(335A)

~:: STRP4NA PASI“ ~ účtovně obdobo 4 Bezprostredne
~ b predchadzajuce uctovne obdobie 5

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY
tSO+r.1O1+r.141

~ o ~‘ ~

Al. Základné mania súčet (r. 82 a~ r. 84) 81 5 0 0 0 5 0 0 0

Al 1. Základneimanie~411 aleho+/-‘121) 82 5 0 0 0 ‘ 5 0 0 0

2. :niena záídadneho im~nia !- 419 8:3

Pohľadévky za upisar‘€ víastné irnarie
(‘ 353)

All. Eniisné á~io (412) 85

Alb, Ostatne kapitaíové fondy (41 3~ 66

A.IV. Zákonné rezervně tondy r.88 .39 8?

‚~ ~ Zákonný re—zerYrly k‘nd a neí~eíiLoíi;ý ícnc~“ . ~4i7A.4l8,42iA 422)

Pe:ervilýfoi:o ria ‘la tr:e al‘c~e .~ ‘~UOiÍ7c —.

ooc~eív~l7A ~21y.k I



I [UČPOD1-Oí ____________________________ ____

____________ 2 1 2 0 1 7 2 8 0 2 ~ičo 5 0 1 0 2 4 1 9 I~IIIIIII~IiMQ~ ~‘.‘h9

Qfl I STRANA PASiV Bežné účtovne obdobie Bozprostredne predchádzajuce účtovně

A V Ostatnt fondy zo zisku 91 . r. 92 90

A,V.1. Štatután,e tondy (42$. 42X) 91

2. Ostatně h‘ndv (427. 42X) 92

A Vl Oceňovacie rozdiely z pľecenenia 93• sůčot (r. 94 až 96)

A VI Oceňcjvacie rozdieIvmajetku a zavázkov (+‘- 414 ‚

.. Or.chuvacic rozcliely z l‘apilálovÝct
‘~ ůčastin (+/-4151 ‘.

~ Oceňovacie rozdiely z precenenia~ pri zlúčeni, splynuti a rozdeleni (i-IS 416)

AVII. Výsledek hospodárenia minulých rokov — 4 8 2 9 1 9 5 2 0

AVII 1 Nerozdelený zisk minulých oko‘ t428) 98 3 1 7 9 5 3 1 7 9 5

2, Neuhradená strata nhinulých roko‘ (1-1429) 99 — 3 6 6 2 4 1 2 2 7 5
Výsledek hospodárenia za účtovně obdo•

AVIU. bie po zdaneni if-Ir. 01 -(r. 814 r. 85+r. 86 100 6 8 8 5 — 2 4 3 5 0
. r. 87 + r. 90 + r. 93+ r. 97 + r. 101 ± r. 141)

~ lávázky r. 102 + r, 118 + r 121 4 r. 122
. •r.136+r.139+t‘, 140 1

BI Dlhodobézávázky 102
‘ súčet(r.103+r. lO7ažr.ílT)

B I i Dlhodobé záväzky Z obchodného styku 103~ . súčet(r.lO4ažr.106)

Závtky z obchodnélio styku voči
l.a propojeným účtovným jednotkám 104 1 8 8 1

(321k 475A. 476A)
Závazky zchohodného styku v rámci podielo

1 b vej účasti okrem zšvázkov vůči propojeným 105
ůčtovriým Jrsdnotkárn (321A, 475A 476A)

i ~ Oslatně záväzky Z obchodného styku 10€‚ ‘ (321A, 475k 476A) ‘

2. Čistá hodnota zákazky t3lGA) 107

~ Ostatné závšzky voči prspojeným
. ůčtovnýmjadnotkáni (471k 47KA)

Ostanid 2ávázky “ rámci podielovei uča‘ti —~

4. okien‘iz‘vázkov ‚‘oči [nepojeným uč~cvnýn~ 109
j‘~cinotkám (471A. 47XA)

5. Ostatní dlliodobě závázkv (479A, 47XA) 110

R, Dlhodob4 prijaté predda~ky (475A‘ ill

7. Dlhcdobé ‚menky na ůhr~du (478A) 112

8. Vydané tlhupis‘- (4 73A~:255Aj 113

~ Záv~kv :o sociáinehc. fond‘ t472\ 11H ~ ~ ~
. . Ině dihodot.é zává‘zkv 1

)‚ (336A. 372/k 474k a7XAi .1 ~

~ Dtoov ‚e~n:ky‘~or‘:to«rh jcrari
‘ (373k. 377?.) ‘

2~ uT I

r‘~p ~‘r~ o~p‘~j~ $tia~a B



‚J‘rLu‘ 4_4 -~r~g~~

Krátkodobé rezer“y

Záknnnérez~rvyť23A,

Ostatně rezerey (323A. 32X. 459A, 4CM;

B V Bežr‘é bankové úvery
• (221k 231, 232, 23X. 461A, 4CXA)

B vir Krátkodobé finančně výpomoci
(241,249 24X, 473A, /-i255A)

r Časové ťozii#ente
súčet(r 142 až r 145)

.. . \‘ýdavk t‘tidilr.ich cL;dohi d!hodobč

‘ ~83A)

.‚ ‘Výda‘4y Ďjdúcicti oh.lobi kr&kodohe

.. Le -..

.. \‘ýnosy h“důr.k:ľ, obc~ohi rllhoriobé
t(3C~A

Vvnc‘3y IMii~Od,t ot4oLitkratkccJQjle
f. ~3$4.4)

MF SR ‚.

201728 ičo 5 0 1 0 2 4 ii~ ~ .wnaa~

~:Z STRANA PASÍV Bežné učtovné obdohie Beaprostredne predchádzajúcp učto~Z‘
~_____~._ ..~ ~

BH. jDIhodobé rezervy it 119 + r. 120 118

E.II.1 Zákonně rezerv‘: ~451A) 119

2. Ostatné rozeny ~45PA 45\4) 120

BIJI. Dihodobé benkové úvery (461k 46XA) 121

°~t?~faži‘.i3~ 122

B.IV.I. Y~Y~0~;0StYku 123~ 4 6 1 8 9 2 9 9 0 2
Závázky z ohchodného styku voči propojeným

12 úóiovnýrn jednnikám (321A 322A, 324A. 124 2 9 9 0 2
325k 326A, 32XA. 475A, 476k 478k 47XA)
Závázky z nhchodnéhn sivku v rámci podelove

~ ‚ účast‘ nkren, závtk-ov vočt propojeným -‚9
~ “«c‘vným jednotk~m ~32lA :i2?A 324A 17RA --

226A, nzXA. 475A, 470A. 478A. ‘UXA)
Ostatně závázky z obchodného styku

ic. (321A. 322k 324A, 325A, 3264, 32XA, 126 4 6 1 8 9
475A. 476A. 478A. 47XA)

2. Čistá hodnota zákazky (316A) 127

~ Ostatně záväzky voä pl‘epojeným účtov,“ym
‘ jednotkám (361A. 36XA. 471k 47XA)

Ostatně závázky v rámci podielovej účasti
4. okrem závázkov voči propojeným účtovným 129

jednotkám (3614. 36X4, 4714. 47X4)

~ Závtky voči spototnikom a združeniu (364 ‘30
‘ 365. 3CC. 367, 368. 3984. 478k 479A)

6 Závázkyvočizamestnancom 131
‘ (331. 333. 33X, 479,‘) .

7. Závázky za sociktneho poistenia (3364) 132 2 1 5 4 0

~ Daňové závázky a dotácie
‘ (341. 342: 343. 345. 346, 347, 34X)

~ Závázky z derivátových operoci
‘‘ (373A. 377A)

10 mé závázky
‘ (372A. 379A. 47-1k 475A, 4794, 47XA)

B.\.‘. 1

r.137+r. 138

451A)

2.

136

137

13$

18754

18754

10921

10921

139

140

141

142

144

145

-~ 69157~ ]



‚~? SOCJ~LNY PODNIK
Služby Kalná

Príloha Č. 2

Sociálny podnik Služby Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
IČO : 50 102 419 iČ DPH: Sk 2120172802



Text

a

Čistý obrat (Časť Účt. ti 6 podIa
zákona! ______

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu
súčet (r. 03 až r 09)

Tržby z predaja lovaru (604, 6071

Tržby?. predaja “lastných výrolkov (6(11%

Tržby: piedaja služeb ~602. 606)

Zmeriy stavu vnhltroorganizačných zasob
(4./_) (účtová skupina 61;

Opravné položky k dlhodobému
riehniotriériitj majetku a dlhodobér: ‚j
hmot‘iěmu majetku (‘!—) (553)

Zostalková cena predaného dlhodobéflo
“ majetku a predaného materiálu (541, 5~2i

1 Op‘avné položky k p&il‘adávkam (+1-)
k5~n

Oslatné ráklsdy re lcspodársku činnost
• &543. 5.14, 545. 546. 546. 549. 555. 55;‘)

; “~‘ I Výsledek hospodárenia a hospodárskej 27
činnosti (+/‘) 02 - r. 10)

L MF 18!
Sliena 10

~az~kovastrájoiČ 2 1 2 0172 8 02Q1č0 5 0 1 0 2 4 1 9 ~ ~I
Sk utoč nest

Čisio
ri~rIku

C

01

02

It

be~né účtovné obdobie

4 4 3 9 6 2~

1586212

Ill,

I“,

03

04 131543

beaprostredne predchádzajúce učtcané
obdobie

2

685374

809

551679
(35 1223728

06

V. Aktivácia (úätová skupina 62) 07 4 0 7 2 8 1 5 2 2 8
Tržby: predaja dlhoduLiěhci nehmotného

vl. majetku. dlhodollého hmotného majetku a os 5 3 3
materiálu (641, 642)

Vl Ostatné výnosy a hospodárskej Činnosti 09
~ (644 645. 646. 648. 655, 657)

Náklady na hospodársku člnnosť spolu
~ r.114-r12+r.134r,14.I15,r20. 10 1 5 7 6 8 7 2 7 0 9 1 6 4

r. 21 + r. 24 4 r. 25 + r. 26

A Náklady vynaložené na obstaranie 11~ predaného tovaru (504, 507)

B Spotreha materiálu, energie a ostafl‘ých 2
‘ neskladovateíných dodávok (501. 502, 503) ‘

C. Opravné položky k zásobám (‘!-) (505) ‘13

D Služby (účtová skupina 51~ 14 1 3 1 3 7 9 7 9 0 3 2

E Osobré náklady (n. 16 až r. 19) 15 7 3 4 9 2 8 3 7 5 6 4 8

E-l. Mzdovénáklady(521.522) 16 5 2 4 4 5 0 3 7 5 6 4 8

~ Odmeny clenon, orgánov spoločnosti ~ 17
~‘ družstva (523)

~ Náklady na sociálne poislenie ‘8
~ (524. 525. 526) I ‘

~. Sociálne naklady (527, 526) is 3 0 9 0 7

F. Dane a poplatky ~06tovš skupina 53) 20 1 9 4 6 1 1 0 9
Odpisy a opravné položky 1‘ dlhodobéniu

G. nehniotn~mu majetku a dlhodohěmu 21 2 4 5 6 9 1 1 0 4 8
~‚~n19~iLT!:iL .~

r ‘I Odpisy dlhodobého nehinotriélio Iflajelk u 21~ ‘ a dlllodohélin hmotneltn majetku (551) ‚
———————...————.——————————.———.———————‘.— ———‚. ‘‘—.‘‘‘.‘ .—.‚—‚.——————‚ .——.— — ——— —. ——‘—,..——————— — ———..——— ——..—‚

~1
23

24

“‘————-. ‘_‘“_•_•________‘_‘_‘____i —‘— — — ———.

: 2807t
.. . 32641 - 2616

‘ 9340k —23790
.‘



Skutečnost

30

31

32

35

36
---—-—-.—

37

38

39

40

41

421

43

44

45 785 559
.— -.--.- ----..———-----—-.—.----.-- 4______________

46
.-. .~----~--~—-~-‚--

47j
48

49

50

fyi J
J,_._ —.—.— —.-- —

f•2

53

54~ 785 559

Oii~iia II

Text

b

vlil

ix.

kj

.:)

3

):

x.l,

2.

3.

xl. Výnosové úroky

Xl. 1.

2.

xl

‘ L~aZZSkOVaSIrátÍDČ 2 1 2 0 1 7 2 8 0 2 5 0 1 0 2 4 1 9 ~ 1
čcni~

a

Pridaná hodnota jr. 03 + . 04+ . 05 4
r, 06+ r. 07)~ (r. 11 + r. 12+ r. 13+ r 14)

Výnosy z finančnej činnosti spolu . 30
+ r 31 ~ r. 35+ r. 39 . r. 42 + 43 + 44

Z predaja c~nnyr.h papierov a
podielo‘ (661)

Výnos : dlholob&io 6nai ičriěhn mijeItLi
sučet (i.32 at .34i

Výnosy: cennych papierov a podjelo«
od prepojených účtovnyrh jednotiek (665A)

Výnosy a cenných papierov a podielov
‘podielove; ůčasti okrem Vynosov
prepolených účtovných jodnoUek (665A)
Ostatně výnosy: cenných papierov a
podielov (665A)

Výnosy: krátkodobého finančného majetku
sucet tr. .36 a, r. ~8)

Výnosy: krátkodobého t~nančného majetku
od prepojených účtovných jednotiek (6664‘)
Výnosy: krátkodobého finančného majeLkT
V podielovej 0č.9sti okrem výnosov
prepojených účtovných ednotiek (666A)

Ostatně výnosy a krátkodobého finančr‘ého
majetku (666A)

jr 40. r 41)

Výnosové úroky od prepojených
účtovných jednotiek (662A)

Ostatně ‚‘ýnosové úroky t662A)

Kur:ově zisky (663)

Výnosy a precenenia cenných papierov a
výnosy z derivátových operádi (664, 667)

Ostatně výnosy: inanánej činnosti (668)

Náklady na finančně člnnosť spolu r. 46
r. 47 + r. 48 + r 49 + r. 52 . r. 53 + r. 54

K. Predar~) cenně papiere a podiely (561~

Náklady na krátkodobý finančný majeto~
(566)

~ Opravné položky fliiančnéniu majetku(4/) (565) :

N Nákladové urokv (r. 50 + r 51i

N Nakladové ůiokv p1 pre~:r)jei1ě účtnv:iě
‘‘ jednotky (562A)

.2. j C‘stalr,é nákladvvé un)kv (562A)

O. Ktjr:o‘,iS attaty t5ť5.i)

1 Nol i;ly naprer~nrnic c‘ nn‘ri p;picrcv

náklady na denvátnvé opeiáci® ~564. 567)

Ostatně ilákl:dy na tinančnú činnost
(568. &69)

L~. MF SÍZ

XIII.

XIV



I Iv~k~iskov a DIČ 2 1 2 Q 1 7 2 8 0 2 ičo 5 0 1 0 2 4 1 9 IL~II~II~HWi~ 1L_Úč POD 2-01
SkL‘točnosf

9~ Text Č~occr‘c rlsdku bezne uctovne oL‘doh)e obdobie

a c 1 2

‚.‚. Výsledek hospodárenia z tinančnej
činnosti (+1-) (r. 29 - r 45)

~ Výsledek hospodárenia za účtovně I — 2
obdobie prod zdanenini (+i-) (r 27 $ . 55) j

R Daňzp‘ijn~ov ~r.58ti59) 57 1 6 6 9

Ri. Daň z príjniov splatna «591. 5~5~ 1 6 6 9

2 Daň z pnjn1ov odlcžeriá (4‘-) ‚592) 59

s Prevod podieto‘ ria vysledku hospodárenia
a[)oIočiiikúni (+ - 596) 1

Výsledek hospodárenia za účtovně
‘“~ obdobie po zdanení (+1-) 61 6 8 8 6 2 4 3 4 9

(r. 56 - r. 57 - r. 60)
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‘(‚2 SOCIALNY PODNIK

Služby Kaina

Príloha Č. 3

Sociálny podnik Služby Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
IČO : 50 102 419 IČ DPH: Sk 2120172802



LJZPODv14 1 ‚ ‚

Úč POD I Li CTO\íI‘JP‘ ZP‘VI ERI(P‘ III Mil II Ilii luM fl II ‘‘“9
podnikateI~v v podvojnom účtovn íctve

zastavená k 2 0

Daňové identifikačně číslo Účtovná závierka Účtovná jednotka Mesiac Rok

2120172802 . odOl 2021riadna malá Za obdobie
iČo . . do12 2021

5 0 1 0 2 4 1 9 mimoriadna veíka
‚ Bezprostredne od 0 1 2 0 2 0SK NACE nriebezna

predchadzajuce
. (vyznačísax) obdobie do 1 2 2 0 2 0

Priložené súčasti účtovnej závierky
X Súvaha (Úč POD 1-01) X Vykaz získav a strát (Úč POD 2-01) X Poznámky (Úč POD 3-01)

(v celých emách) (v celych emách) (v celých emách alebo eurocentoch)

Obchodně meno (názov) ůčtovnej jednotky

Služby Kalná,

Sidlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo

ČERVENEJ ARMÁDY 55
Psč Obec

93532 KALNÁ NAD HRONOM
Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Okresný súd Ni tra — Vložka číslo:

39923/ N
Telefónne číslo Faxové číslo

0948474857
E-mailová adresa

e kon oms p@k a I n a . e u

Zostavená dňa: Schválená dňa: Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky
abbo člena štatutárneho orgánu ~účtovnej jednotky abebo

1 4 . 0 2 . 2 0 2 2 1 4 . 0 6 . 2 0 2 2 podpisový záznam fyzickej oso~ ktorá je účtovnou jednotkou:

1~
Záznamy daňového úradu

L Miesto pre evidenčně čislo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úraduMF3Rč1800912014 Generované z FDF — OMEGA www.kros.sk Strana1

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatně údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vyplňajú paličkovým pĺsmom (podia tohto vzoru), pisacim strojom abebo tiačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

ÁÁSČVÉFGÍIÍJKLMNOPQRŠTÚVXÝŽ 0123456789



1 2 0 1 7 2 8 0 2 5 0 1 0 2 4 1 9 ~ ci

9~ STRANA AKTÍV Čislo Bežni účtovně obdobie I Bezprostredne predchádzajúceriadku I Brutto - časf 1 Netto 2 I účtovně obdobie
a b c 1~ I

Korekcia - časť 2 Netto 3

SPOLUMAJETOK 01 2 5 2 9 7 6 2 1 8 0 0 7)
r.02+r. 33, r.74 I

34969 182347

A. Neobežnýmajetok 02 124168 891991
r.03+r,11 +r,21 I

34969 60293

Al. Dlhodobý 03
nehmotný majetek I
súčet (r. 04 až r. IQ)

All. Aktivované náklady 04 I
na vývoj
(012)- /072, 091PJ

2. Soflvér 05
(013)-/073,091N I

3, Ocenitelné práva 06
(014)-/074,09IA1 I

4. Goodwill 07
(015)-1075,091A1 !

5 Ostatný dlhodobý 08
nehmotný majetok I
(019,O1X)-/079, I
07X,O9lN

6. Obstarávaný 09
dlhodobý nehmotný I
maje~ok I
(041)-/093/

Poskytnuté
10 I‘ preddavky I

na dlhodobý
nehmotný majetek I
(051)- /095N

A.li. Dlhodobýhmotný 11 124168 891991
majetek
súčet(r.l2až
r.20) 34969 60293

kill. Pozemky 12 I
(031)-/092A/

2. Stavby 13
(021)-/081.092PJ I

Samostatné
3hnuternévecia 14 124168 891991

súbory hnuteľných
voci 34969 60293
(022)- /082. 092N

UZPODv14_2

1k_~1~9~J ~DIČ 2

L MFSRc 18009/2014 Strana 2 ~



r UZPODv14_3Súvaha ~DIč 2 1 2 0 1 7 2 8 0 2 Qičo 5 0 1 0 2 4 1 9 iii IhI~II I~IWIiI~ •9I Úč POD 1 -01

ZnS- STRANA AKTÍV číslo Bežnó účtovné obdobie Bezprostrednepredchádzajúce
cefl‘e b riadku Brutto - časť 1 Netto 2 uctovne obdobie

Korekcia - časV 2 Netto 3

4. Pestovaterské celky 15
trvalých porastov
(025) - 1085, 092?]

5. Základné sládo a 16
fažné zvieratá
<026) - /086, 092?]

6, Oslatný dlhodobý 17
hmotný majetok
(029. 02X. 032) -

/089, 08X. 092?]

7. Obstarávaný 18
dlhodobý hmolný
majetok
(042)- 1094/

Poskytnuté
8. preddavky na 19

dlhodobý hmotný
majetok
<052) - /095?]

9 Opravná položka 20
k nadobudnutému
majetku
(44- 097) ±/- 098

AUl. Dlhodobý finančný 21
majetok
súčet <r. 22 až
r. 32)

Podielové cenné
Allii. papiere a podiely 22

v prepojených
účtovných
jednotkách (061A,
062A, 063A) - /096?]
Podielové cenné

2. papiere a podiely 23
S podielovou účasfou
okrem v prepojených
ůčtovných jednotkách
(062A) -/096?]

3 Oslatné 24
realizovateíné cenné
papiere a podiely
(063A)-/096N

4 Póžičky prepojeným 25
ůčtovným jednotkám
(066A) - /096?]

Pbžičky v rámci
~‚ podieiovej účasti 26

okrem prepojeným
účtovným jednotkám
<066A) - /096?]

6. Ostatně pČžičky 27
(067A) - /096?]

Dlhové cenné
~ papiere a ostatný 28

dihodobý finančný
majetok (065k
069A.06X4) - 1096?]

L Strana 3MF SR 6,180092014



r UZPODv14_4 ~oiČ 2 1 2 0 1 7 2 8 0 2 ~iČo 5 Q 1 0 2 4 1 9 ~ ‘~1I Úč POD 1 -01
Otna- STRANA AKTÍV ~ Bežnó účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
cente b riadkLl 1 Brutto - časf 1 Netto 2 uctovne obdobre

Korekcia - časť 2 Netto 3
Růžičky a ostatný

8 dlhodobý finančný 29• majetok so zoslatkovou
dobou splatnosti
najviac jeden rok
(066A, 067A. 069A.
06)t~) - 1096N

9. Účty v bankách 30
s dobou viazanosli
dlhšou ako jeden rok
(22XA)

10. Obstarávaný 31
dlhodobý ftnančný
rnajetok
(043) - /096A/

Poskytnuté
~ preddavky 32

na dlhodobý
ftnančný majetok
(053)- /095AJ

B. Obežnýmajetok 33 1 2 7 5 7 0 1 2 7 5 7 0

r. 34 + r. 41 + r. 53 +
r.66+r.71 122054

Bi Zásoby 34 4 8 6 7 4 8 6 7
súčet (r. 35 až
r.40) 520

Bil. Materiál 35 4 8 6 7 4 8 6 7
(112, 119, liX)
-119119)« 5 2 0

Nedokončená
2 výroba a polotovary 36

vlastnej výroby
(121, 122, 12X)-
/192.193,19)«

3. výrobky 37
(123)- /1941

4 Zveratá 38
(124)- /195/

5 Tovar 39
(132, 133, 13X 139)
-1196,19)«

6. Poskytnuté 40
preddavky
na zásoby
(314A) - /391k‘

Bil. Dlhodobé 41
pohl‘adávky
súčet (r. 42 + r. 46
až r. 52)

BILl. Pohľadávky 42
zobchodného
styku
súčet (r. 43 až r. 45)

L MFSR 6. 18009/2014 Strana4



r tJZPODvl4_5 I ‘Dič 2
ÚčPOD1-0l I J 1201 7 2 8 0 2 Qičo 5 0 1 0 2 4 1 9~ I~ II~I I I~I iI~ Mil I~i i~ 1

ZI1S- STRANA AKTÍV ~° Bežně účtovně obdobie Bezprostrednepredchádzajúce
c~fl‘e b rladku 1 Brutto - časť 1 Netto 2 uctovne obdoble

Korekcía - časť 2 Netto 3
Pohľadávky z obchod

l.a. něho styku voči 43
prepojeným účtovným
jednotkám (311k
312k 313k 314k
315A.31XA)-/391N
Pohfadávky Z obchodné

1 A~. ho styku v rámci podielo- 44
vej účasti okrem pohla
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A,313A.314A.
315A.31XA)-1391N

Ostatně poh(adávky
ic. z obchodněho styku

(311A, 312k 313k
314A, 315k 3IXA)-
139lA1

2. Čistá hodnota 46
zákazky
(316A)

3, Ostatně pohíadávky 47
voči prepojeným
účtovnýni jednotkám
(351A) -1391N

Ostatně pohľadávky
4. v rámci podielovej 48

účasti okrem pohra
dávok voči propojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391k‘
Pohíadávky voči
spotočníkom.

členorn a združeniu
(354k 355A, 358A,
35XA) - /391N

6 Pohíadávky 50
z derivátových
operácíi
(373A, 376A)

7. ině pohľadávky 51
(335A, 336A. 33X.A.
371A. 374A, 375k
378A) - /391AJ

8. Odložená daňová 52
pohradávka
<481A)

B.lil. Krátkodobě 53 48504 48504~
pohľadávky
súčet(r.54+r.58 32882

Blili. Pohfadávky 54 6 5 2 4 6 5 2 4
z obchodriého
styku
súčet(r. 55 až r. 57) 9 9 1 5
Pohľadávky z obchod-

l.a. něho styku voči 55
propojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A,313A.314A. 9 9 1 5
315A. 31XA)-1391N
Pohíadávky z obchodně.

1 b. ho styku v rámci podielo. 5~
voj účasti okrem pohľa
dávok voči propojeným
účtovným eddnotkám
(311A 312A.313A.314A,
315k 31XA)-1391k1

L MFSRČ 18009/2014 Strana 5



1 2 0 1 7 2 8 0 2 U Ičo 5 0 1 0 2 4 1 9 ~ all

ozna- STRANA AKriv ~° Bežné účtovné obdobie Bezprostrednepredchádzajúce
cenle b r~adku 1 Brutto - časť 1 Netto 2 učtovne obdobie

Korekcia - časU 2 Netto 3

ic, 6 5 2 4 6 5 2 4

(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 3IXA) -

/391 N

2 Čistá hodnota 58
zákazky
(31 6A)

3. Ostatné pohradávky 59
voči propojeným
účtovriýni jednotkám
(351A)-/39iA/ 3 6 2
Ostatně pohľadávky

4. v rámci podielovej 60
účasti okrem pohra
dávok voči prepojeným
účtovným ednotkáni
(3SiA) - /391N
Pohíadávky voči
spoločnikom, členom 61
a združeniu (354A,
355A, 358A, 35XA,
398A) - i391N

6 Socišlne poistenie 62
(336A) - J391N

~ 22605

7. Daňovépohradávky 63 4 1 9 8 0 4 1 9 8 0
a dotácie
(341, 342, 343, 345.
346,347)- /391?]

8. Pohíadávky 64
z derivátových
operách
(373A. 376A)

9. Ině pohíadávky 65
(335A. 33XA, 371A.
374A. 375A. 378A)
- /391?]

BtV. Krátkodobý 66
finančný majetok
sůčet (r. 67 až r. 70)

Krátkodobý tinančný
B,IV.1. majetok v prepoje- 67

ných účtovných
jednotkách (251k
253A, 256A, 257A,
2SXA)-/291A. 29XN
Krátkodobý finančný

2. majetok bez krátkodobé- 68
ho f‘nančného majelku
v prepojených účtov
ných jednotkách (251A.
253A. 256k 257A.
25XA) - /291A. 29XA‘

3. Vlastně akcie a 69
vlastné obchodně
podiely
(252)

4. Obstarávaný 70
krátkodobý finančný
maíetok
(259, 314A) - /291A/

r tJZPOOv14_6Súvaha I I DIČ 2
ÚČPOD1-01

MF SR 6. 18009/2014 Strana 6 —



1 2 0 1 7 2 8 0 2 IČo 5 0 1 0 2 4 1 9 ~ .1
DlE- STRANA AKTIV ~° Bežné účtovně obdobie Bezprostrednepredchádzajůce

cen‘e nadkLl Brutto - časť 1 Netto 2 uctovne obdobie
a D c I

Korekcia - časV 2 Netto 3

BV. Finančněúčty 71 74199 74199
r. 72 + r. 73

~ 88652

Byl Peniaze 72 49253 49253~
(211, 213, 21X)

~ 34938

2. Účtyvbankách ~3 24946 24946~
(221A,22X ‘1-261)

~ 53714

C. Časové rozlišenie ~4 1 2 3 8 1 2 3 8
súčet (r. 75 až r. 78)

Náklady budúcich
~ období dlhodobé

(381A, 382A)

2. Nákladybudúcich 76 1 2 3 8 1 2 3 8
období krátkodobé
(381A, 382A)

3. Príjmy budůcich 77
období dlhodobé
(385A)

4. Prijmy budúcich 78
období krátkodobé
(385A)

~ STRANA PASÍV Bežné účtovně obdobie 4 Bezprostredne
a D predchadzajuce uctovné obdobie 5

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY
r.80+rlOl+r141

Vlastně imanie r. 81 . rOS‘ r. 66 + r. 67+
A. r.90+r93+r.97+r 100 60

Al. Základně imanie súČet (r. 82 až r. 84) 81 5 0 0 0 5 0 0 0

Al 1 Základné mafie (411 abbo +1-491) 82 5 Q Q Q 5 Q Q Q

2. Zmena základného mania +1- 419 83

~ Pohradávky za upisané vlastné iman e 84
‘ (/-1353)

All. Emisně ážio (412) 85

Aill. Ostatně kapitálové fondy (413) 86

A.IV. Zákonné rezervně fondy r. 88 + r. 89 87

A IV 1 Zákonný rezervný fond a nedeliterný fond 88~ ‚ ‘ (417A, 418, 421A, 422)

2 Rezervný fond na vlastně akcie a vlastně 89
‘ podiely (417A, 421A)

r LJZPODv14_7Súvaha I I DIČ 2
ÚČPOD1-01I I
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r UZPODv148Súvaha j jDIč 2 1 2 0 1 7 2 8 0 2 5 0 1 0 2 4 1 9 ~IIII III II~I~IMII~ ‘“iI Úč POD 1 -01

STRANA PASÍV Bežné účtovně obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovně
a b C 4 5

A.V. Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 90

A.V.1. Štatutárne fondy (423‘ 42X) 91

2. Ostatně fondy (427, 42X) 92

A VI Oceňovacie rozdiely Z precenenia 93• súčet (r. 94 až r. 96)

A VI 1 Oceňovacie rozdiely Z precenenia 94majetku a záväzkov (+1- 414)

2 Oceňovacie rozdiely z kapitálových 95• účastiri (÷1- 415)

~ Oceňovacie rozdiely z precenenia 96~ pri zlúčení, splynuli a rozdeleni (+1- 416)

AVII Výsledokhospodárenia minulých rokov — 4 8 2 9 1 9 5 2 0

ANI 1 Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 98 3 1 7 9 5 3 1 7 9 5

2, Neuhradená strata minulých rokov (/4429) 99 — 3 6 6 2 4 1 2 2 7 5

Výsledek hospodárenia za účtovně obdo
A.Vlll. biepozdaneni/+-Jr.01 -(r.81 +r.85+r.86 100 6 8 8 5 — 2 4 3 5 0

+ r. 67+ r. 90+ r. 93+ r. 97+ r. 101 + r. 141)

B Závázky r.102+r. 118+r.121 ±r.122
. •r.136+r.139+r.140

BI Dlhodobózáväzky 102•~ sůčet (r. 103+ r. 107 až r. 117)

B I i Dlhodobě závázky z obchodného styku 103„ . súčet(r.lO4ažr.106)

Závázky Z obchodného styku voč‘
l.a. propojeným účtovným jednotkám 104 1 8 8 1

(321A, 475A, 476A)
Závázkyzobchodnéhostykuv rámci podjelo-

1 .b. vej účasti okrem závázkov voči prepojeným 105
účlovným jednotkám (321A. 475A, 476A)

i c Ostatné závázky Z obchodného styku 106‚ ‘ (321k 475A, 476A)

2. Čistá hodnota zákazky (316A) 107

~ Ostatně závázky voči prepojeným 108
‘ účtovným jednotkám (471A, 47XA)

Ostatně závázky v rámci podielovej učasti
4. okrem závázkov vcči prepojeným účtovným 109

jednotkám (471k 47XA)

5. Ostatně dlhodobě záväzky (479A. 47XA) 110

6. Dlhodobé pnijatě preddavky (475A) 111

7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 112

8. Vydaně dlhopisy (473A1-/255A) 113

9. Závázkyzosociálneho fondu (472) 114 3 4 9 3

10 Inédlhodobězáv~zky 115
‘ (336k 372A, 474A 47XA)

11 Dlhodobé závázky z derivátových operácu 116
‘ (373A,377A)

12. Odloženýdaňovýzávázok (481A) 117
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UZPODv14 9

I Sůvaha j ~DlČ 2 1 2 0 1 7 2 8 0 2 ~iČo 5 0 1 0 2 4 1 9 ~ l
I Úč POD 1 -01

ozna- STRANA PASÍV čisIo Bežné účtovně obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovně
Cents riadicu obdobie

b c 4 5

Bil. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 118

Bill. Zákonně rezervy (451A) 119

2. Ostatně rezervy (459A. 45XA) 120

Blil. Dlhodobě Dankově úvery (461A, 46XA) 121

81V. Krátkodobé závázky 122 1 19547 169375sucet (r. 123 + r. 127 až r. 135)

B.lv.l. Záv~zkyzobchodnéhostyku 123 4 6 1 8 9 2 9 9 0 2
súčet (r. 124 až r. 126)

Závazky z obchodněho styku yea prepojeným
l.a. účlovným jednotkám (321A, 322A. 324A. 124 2 9 9 0 2

325k 326A, 32XA, 475k 476k 478k 47XA)
Závazky z obchodněho styku v rámci podielovej

~ účast, okrem závázkov vočl prepcjeným 125i.o, účtovným jednotkám (321A, 322A. 324A. 325A,
326A. 32XA, 475A, 476A, 478A. 47XA)
Ostatné závázky z obchodného slyku

ic. (321k 322k 324A, 325A, 326A, 32XA, 126 4 6 1 8 9
475k476A.478A.47XA)

2. Čistá hodnota zákazky (316A) 127

Ostatně závázky voči prepojeným účtovným 128~ jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

Ostatně závázky v rámci podielovej účasti
4. okrem závázkov voči prepojeným účtovným 129

jednotkám (361A, 36XA, 471k 47XA)

Závázky voči spoločníkom a združeniu (364, 130 8 5 3 0 1~ 365. 366. 367. 368. 398A. 478A, 479A)

6 Závazky voči zamestnancom 131 34954 39211
‘ (331, 333, 33X, 479A)

7 Závazky Zo sociátneho poistenta (336A) 132 2 1 5 4 0

~ Daňovézávázkyadotácie 133 1 5 2 4 3 1 4 9 6 1• (341 342, 343, 345, 346, 347, 34X)

~ Závázky z derivátových operáci 134
‘ (373A, 377A)

10 Ině závazky 135 1 6 2 1
‘ (372A, 379A 474A 475A, 479A, 47XA)

BV. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 136 1 8 7 5 4 1 0 9 2 1

Byl. Zákonně rezervy (323?‘. 451A) 137 1 8 7 5 4 1 0 9 2 1

2. Ostatně rezervy (323A, 32X, 459?‘. 4SXA) 138

Bežné bankové úvery 139B.VI. (221A, 231, 232, 23X, 46lA, 46XA)

Krátkodobé finančné výpomoci 140Byll. (241, 249, 24X, 473A, I-1255A)

Časové rozlišenie 141 69157
‘ súčet (r. 142 až r. 145)

c 1 výdavky budúcich období dlhodobé 142‚ ‘ (383A)

2 výdavky budúcich období krátkodobé 143
‘ (383?‘)

~ Výnosy budúcich období dlhodobě 144
‘ (384?‘)

~ Výnosy budúcich obdobi krátkodobě 145 6 9 1 5 7
‘ (384A)
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‘Výkaz ziskova strátll DIČ 2 1 2 0 1 7 2 8 0 2 ~ičo 5 0 1 0 2 4 1 9 lIllillIllIWlilt .‘.l
I ÚČPOD2-01 fl

Skutočnost‘
ozna- Text Č~&io bezprostredne predchádzajúce účtovně
Čen(e „adRu bežně účtovně obdobie obdobie

a b c 1 2

~ Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa 01 4 4 3 9 6 2

zákona)
~. Výnosy z hospodárskej činnosti spolu 02 1 5 8 6 2 1 2 6 8 5 3 7 4

súčet (r. 03 až r. 09)

I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 03 8 0 9

II. Tržbyz predaja vlastných výrobkov (601) 04 1 3 1 5 4 3 5 5 1 6 7 9

III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 05 1 2 2 3 7 2 8

IV Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 06
• (+1-) (účtová skupina 61)

V. Aktivácia (účtová skupina 62) 07 4 0 7 2 8 1 5 2 2 8

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
VI. majetku, dlhodobého hmotného majetku a 08 5 8 3

materiálu (641, 642)

VII Ostatně výnosy z hospodárskej Činnosti 09 1 8 9 6 3 0 1 1 7 6 5 8
- (644, 645, 646, 648. 655, 657)

Náklady na hospodársku činnost‘ spolu
fl rll+r.12+r.13+r.14+r.15+r.20+ 10 1 5 76 8 7 2 70 9 1 64

r.21 +r.24+r.25+r.26

A Náklady vynaložené na obstaranie 11
‘ prodaného tovaru (504, 507)

B Spotreba materiálu, energie a ostatných ‘2 6 7 7 9 7 9 2 3 9 7 1 1
. neskladovaterných dodávok (501. 502, 503)

C. Opravně položky kzásobám (÷/-) (505) 13

D Služby(účtováskupinasl) 14 1 3 1 3 7 9 7 9 0 3 2

E Osobnénáklady(r. l6ažr. 19) 15 7 3 4 9 2 8 3 7 5 6 4 8

El Mzdovénáklady(521,522) 16 5 2 4 4 5 0 3 7 5 6 4 8

2 Odmeny člonom orgánov spoločnosti a 17~ družstva (523)

~ Náklady na sociálno poistenie 18 1 7 9 5 7 1~ (524 525 526)

4. Sociálne náklady (527, 528) 19 3 Q 9 Q 7

E Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 1 9 4 6 1 1 0 9
“~““ Odpisy a opravné položky k dlhodobému

G. nehmotnému majetku a dlhodobému 21 2 4 5 6 9 1 1 0 4 8
hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)

G 1 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku 22 2 4 5 6 9 1 1 0 4 8~ a dlhodohého hmotného majetku (551)

‘~‘~‘“ Opravné položky k dlhodobému
2. nehmotnému majetku a dlhodobému 23

hmotnému majetku (+1-) (553)

H. Zostatková cena predaného dlhodobého 24 2 8 0 7majetku a predaného materiálu (541. 542)

I Opravné položky k pohl‘adávkam (+1-) 25~ (547)

Ostatně náklady na hospodársku činnosť 26 3 2 6 4 2 6 1 6
~ (543. 544, 545. 546. 548. 549, 555. 557)

‘‘ Výsledok hospodárenia z hospodárskej 27 9 3 4 0 — 2 3 7 9 0
činnosti (+1-) (r. 02 - r. 10)
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UZPODv 14_il

ičo 5 0 1 0 2 4 1 9 ~ III IIM~I~ IflhI~II _]

Skutočnost
Ozna. Text ČisIo bezprostredne predchádzajúce účtovně
tenie rladku bežně účtovně obdobie obdobie

a b c 1 2

Pridaná hodnota (r. 03‘r. 04‘ r. 05+ 26 5 8 6 6 4 1 2 4 8 9 7 3
r. 06 + r. 07)- (r. 11 + it 12 + it 13 + r. 14)

~ Výnosy z tinančnej Činnosti spolu r. 30 29
+ r, 31 + r. 35+ r. 39 ‘ r. 42 + r. 43 + r. 44

VIII Tržby z predaja cenných papierov a 30• podielov (661)

x Výnosy z dlhodobého finančného majetku 31• súčet (r. 32 až r. 34)

IX 1 Výnosy z cenných papierov a podielov~ - od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32

Výnosy z cenných papierov a podielov
2. V podielovej účasti okrem výnosov 33

prepojených účtovných jednotiek (665A)

~ Ostatně výnosy z cenných papierov a
- podietov (665A)

~ Výnosy z krátkodobého Iinančného majetku ~• súčet (r. 36 až r. 38)

x Výnosy z krátkodobého finančného majetku 36• od prepojených účtovných jednotiek (666A)

Výnosy z krátkodobého Iinančného majetku
2. v podielovej účasti okrem výnosov 37

propojených účtovných jednotiek (666A)

Ostatné výnosy z krátkodobého finančného 38~ majetku (666A)

XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39

XI 1 Výnosově úroky od prepojených 40• - účtovných jednotiek (662A)

2. Ostatně výnosové úroky (662A) 41

XII Kurzové zisky (663) 42

XIII Výnosy z precenenia cenných papierov avynosy z derivátových operácii (664, 667)

XIV Ostatné výnosy z íinančnej činnosti (668) 44

~ Náklady na finančnú činnost spolu r. 46 7 8 s 5 5 9
+ r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54

K, Prodané cenné papiere a podiely (561) 46

L Náklady na krátkodobý Iinančný majetok ~
‘ (566)

M Opravné položky k finančnému majetku 48~ (+1-) (565)

N Nákladové úroky (r 50‘ r 51) 49

N 1 Nákladové úroky pre propojené účtovně 50‚ - jednotky (562A)

2. Ostatně nákladově úroky (562A) 51

O Kurzové straty (563) 52

~ Náklady na precenenie cenných papierov a
‘ náklady na derivátové operácie (564. 567)

~ Ostatně náklady na flnančnú činnost 7 8 5 5 5 9(568. 569)
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íFkaz ~skova stál oič 2 1 2 0 1 7 2 8 0 2 Qičo 5 Q 1 0 2 4 1 9 ~ “‘9
Skutočnost‘

Ozna. Text čiaio bezprostredne predchádzajúce účtovně
Čenle riadRu bežné účtovné obdobie obdobie

a b C 1 2

~.‚ Výsledok hospodárenia z finančnej 7 8 5 — 5 5 9
činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)

.~‚ Výsledok hospodárenia za účtovně 56 8 5 5 5 — 2 4 3 4 9
obdobie pred zdanenim (.!-) (r. 27 + r. 55)

R. Daňzprijmov (r.58+r. 59) 1 6 6 9

Ri. Daň z príjrnov splatná (591, 595) 58 1 6 6 9

2. Daň z príjmov odložená (+1-) (592) 59

~ Prevod podielov na výsledku hospodárenia 60
- spoločnikom (-Fl- 596)

Výsledok hospodárenia za účtovně
**** obdobiepozdaneni(-1-I-) 61 6 8 8 6 — 2 4 3 4 9

(r.56-r.57-r.60)
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
SpoloČníkom a štatutárnemu orgánu spoloěnosti Služby Kalná, s.r.o., r.s.p.

I. Správa z auditu úětovnej závierky

Podmienený názor
Uskutoěnili sme audit ůČtovnej závierky spoloČnosti Služby Kalná, s.r.o., r.s.p. so sídlom v Kamej nad
Hronom, Ičo: 50102419 („SpoloČnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2021, výkaz ziskov
a strát za rok koněiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných
úětovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, okrem vplyvu skutoČnosti opísanej v odseku Základ pre podmienený názor,
priložená úČtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finanČnej situácie SpoloČnosti
k 31. decembru 2021 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 účtovníctve“).

Základ pre podmienent názor
SpoloČnosť nesplňa ustanovenia par. 67a zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a teda
spoloČnosť je v kríze. UČtovnej jednotke hrozí úpadok, ak pomer vlastného imania a záväzkovje menej
ako 8 ku 100. Pomer vlastného imania a záväzkovje 5 ku 100.

Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finanČného výkazníctva
SpoloČnosti.

Zodyovednosť štatutárneho or2ánu za úČtovnú závierku
Statutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto úČtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý
a verný obraz podľa zákona o úČtovníctve a za tie intemé 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 štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti
SpoloČnosti nepretržite pokraČovať vo svojej Činnosti, za opísanie skutoČností týkajúcich sa
nepretržitého pokraČovania v Činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého
pokraČovania v Činnosti v úČtovníctve, ibaže by mal v úmysle SpoloČnosť zlikvidovať alebo ukončiť
jej Činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodoovednosf audítora za audit úČtovnej závierkv
Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on
Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť
auditora za audit úČtovnej závierky. Od Spoloěnosti 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
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane
Etického kódexu auditora, relevantných pre náš audit úČtovnej závierky a splnili sme aj ostatné
požiadavky týchto ustanovení týkaj úcich sa etiky. Sme presvedČení, že audítorské dókazy, ktoré sme
získali, poskytujú dostatoČný a vhodný základ pre náš podmienený názor.
Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finanČného výkazníctva
SpoloČnosti.

AUDIT NB, S. t, o., Bernolákova 27/16,96801 Nová Baňa, Licencia UDVA 416, Ičo: 52504336
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného sůdu v Banskej Bystrici, odd.: Sro, vl. Č. 36882/S



Našou zodpovednosťou je získat‘ 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 jo
vyššie ako toto riziko v důsledku chyby, pretože podvod může zahfňať tajnú dohodu,
falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.

. Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnút‘
auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na
efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.

. Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných
odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.

. Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad
nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských důkazov záver o
tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnost‘ami, ktoré by mohli
význanine spochybnit‘ schopnost‘ Spoločnosti nepretržite pokračovat‘ v činnosti. Ak dospejeme
k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozornit‘ v našej správe audítora na
súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné,
modifikovat‘ náš názor. Naše závery vychádzajú z auditorských důkazov získaných do dátumu
vydania našej správy audítora. Budůce udalosti alebo okolnosti však můžu spůsobiť, že
Spoločnosť prestane pokračovat‘ 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.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem mého o plánovanom rozsahu
a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných
nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

Správa k ďalšíni požiadavkám zákonov a mých právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výroČnej správe

. 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 mé informácie vo výročnej správe.

AUDIT NB, s. r. o., Bernolákova 27/16,96801 Nová Baňa, Licencia UDvA 416, iČo: 52504336
spoločnosť zapisaná V Obchodnom regisiri Qkresného súdu V Banskej Bystrici, odd.: Sro, vl. Č. 36882/S



. V súvislosti 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, podľa nášho názoru:

. - informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2021 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 sine získali
počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesf, či sme zistili významné nesprávnosti vo
výročnej správe, ktnrú sme obdržali pred dátumom vydania tcjto správy audítora. V tejto
súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

13. júna 2022

Audítorská spoločnosť: Zodpovedný audítor:
AUDIT NB, s. r. o. Ing. Zuzana Kováčová
Bernolákova 27/16, Nová Baňa Licencia UDVA 1102
Licencia UDVA 416

AUDIT NB, S. r. o., Bernolákova 27/16.96801 Nová Baňa, Licencia UDvA 416, IČO: 52504336
Spoločnosť zapísaná v ObcI‘odnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd.: Sro, vi. Č. 36882/S



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 Kamej nad Hronom, dňa 13.06.2022

Toto prehlásenie poskytujeme v súvislosti s auditom ůčtovnej závierky spoločnosti
Služby Kalná ‚ s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom za rok končiaci
31.12.2021 vykonaného auditorskou spoločnosfou na účely vy~adrenia 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 31.12.2021 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 intemého kontrolného systému,
ktorý je zamerané na prevenciu a odhaľovanie prípadných podvodov a chýb.

Uviedli sme tiež všetky nám známe skutočné alebo možné prípady nedodržania zákonov a predpisov,
ktorých vplyv sa zohradňuje pH zostavení účtovnej závierky.

Počas auditu za bežný rok neboli zistené žladne neopravené rozdiely, ktoré by sa vzfahovali na po-
sledné vykazované obdobie.

Podľa nášho vedomia a svedomia potvrdzujeme pravdivost‘ nasledovných prehlásení:

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

2. Všetky aktíva spoločnosti, ako aj práva, ktoré budú klasifikované ako aktíva, boli vykázané
a správne opísané v súvahe k 31.12.2021 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 tretím stranám boll vyká
zané a správne opísané v súvahe alebo v poznámkach k nej.

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

5. V súvahe holi na všetky riziká, ktorých sme si vedomí a ktoré vyplývajú z transakcii uzatvore
ných pred 31.12.2021 alebo zo situácií existujúcich k tomuto dátumu, vytvorené primerané
opravné položky, aké sa požadujú v súlade s platnými účtovnými štandardmi.

6. Počas účtovného obdobia končiaceho sa 31.12.2021, sa nevyskytli žiadne:
• nezrovnalosti týkajúce sa členov vedenia alebo zamestnaiicov, ktorí zastávajú významné

funkcie v systéme vnútornej účtovnej kontroly;



7. Neexistujú žiadne:
• neuplatnené nároky ani hodnotenia, o ktorých nás právnik infoimoval, 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. ličtovná jednotka dodržala všetky ustanovenia zmluvných dohovorov, ktoré by v prípade ich
nedodržania mohli mať zásadný dopad na účtovnú závierku.

9. Nasledujúce skutočnosti boli riadne vykázané alebo zverejnené V účtovnej závierke:

• transakcie so spriaznenými osobami a sůvisiace závazky alebo pohľadávky vrátane preda
joy, nákupov, úverov, prevodov, lízingových dohovorov a záruk;

. dohody s finaněnými inštitúciami zahfňajúce vyrovnávacie zostatky alebo mé dohody zahf
ňajúce obmedzenia týkajúce sa zostatku hotovosti a úverových liniek alebo podobné doho
dy.

10. Potvrdzujeme úplnosť poskytnutých informácií o identifikácii spriaznených osůb.

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

12. Účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti

13. ÚČtovná jednotka dodržala všetky podmienky zmluvných doMd, ktoré byv opačnom pripade
mohli mať závažný vplyv na účtovnú závierku

14. Nemáme žiadne plániy alebo zámery, ktoré byv závažnej miere zmenili účtovné hodnoty alebo
klasifikáciu majetku a záväzkov zobrazených v účtovnej závierke

I 5. ÚČtovná jednotka má vlastnícke právo na všetok majetok a na majetok účtovnej jednotky sa
vzfahuje záložné právo poskytnutým úverom.

16. ZúČtovali sme, alebo sme zverejnili všetky záväzky, Či už skutoČné, alebo podmienené. Tretim
osobám sme neposkytli žiadne záruky.

17. Štatutárny orgán spoloČnosti vyhlasuje, že okrem riadne popísaných súdnych sporov
v poznámkach v úČtovnej jednotke neprebiehajú mé súdne spory, ktoré by mali vplyv na úČ
tovnú závierku.

18. Štatutámy orgán spoloČnosti vyhlasuje, že spoločnosť nespIňa ustanovenia par. 67a zákona
513 1991 Zb. Obchodného zákonníka a teda spoloČnost‘ nie je v kríze.

19. Spoločnosf zostavila úČtovnú závierku za predpokladu, že bude pokraČovať vo svojej Činnosti
a vedenie úČtovnej jednotky nepredpokladá, ani nemá žiadny zámer ukonČif Činnosf účtovnej
jednotky.

20. Vedenie úČtovnej jednotky posúdilo riziká a neistoty, ktoré můžu ohrozíť 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 vzfahov, resp. ret‘azcov alebo mé narušenie obchodnej činnosti,
- prerušenie budúcich peňažných tokov a dopad na likviditu a finančnů situáciu účtovnej jednotky,
- ukončenie úverov alebo zmeny v podmienkach úverov,
- porušenie zmluvných ustanovení,
- možné zvýšenie zadlženosti,
- pozastavenie alebo ukončenie znilúv, či v prípade ich ukonČenia alebo pozastavenia predstavujů zá
ťaž pre účtovnú jednotku.

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

22. Vedenie účtovnej jednotky posúdilo vplyv vojenského konfliktu na Ukrajine na fungovanie spo
ločnosti a nepredpokladá taký negatívny vplyv na ~Jngovanie účtovnej jednotky že by táto nebola
schopná fungovat‘ ako zdravý subjekt nasledujúcich 12 mesiacov.

So srdečným pozdravom,

Mgr. Ivana Tóthová, konateľ



SQCIALNV PODNIK
Služby Kaina

Príloha Č. 5

Sociálny podnik Služby Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55,93532 Kalná nad Hronom
IČO : 50 102 419 lČ DPH: Sk 2120172802
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Či. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

Či. 1(1) (5) Všeobecné informácie

Zvážili srno ‚‘Šetky dopady COVID 19 a vojenského kon~iktu na Ukxajine na našu činnost a dospeli srnek názoru, že nemajú významný vplyv na schopnost‘ pokračovat v činnosti
a fungovat ako zdravý subjekt nasledujůcich 12 mesia~v.

Či 1(1)

Obchodně mono ůčtovnej jednotky:

Sídlo ůČtovnej jednotky:

Služby Kalná, aro., rap.

Červenej armády 55, 93532, kalná nad Hronorn

Opis hospudárskej Člnnustl V ‚aiJváz“usti ia piudiliel puditikania

či (5)

Priemerný počet zarnestnancov počas účtovného obdobia

Bezp rostredne
Názov položky Bežné účtovně obdobie predchádzajúce účtovně

obdoble
Priemerný propočítaný počet zarnestnancov

Stav zamestnancov ku dŘu, ku ktorérnu Sa zostavuje účtovně závie,ka, z toho: 47

Počet vedůcich zarnestnancov 2

Či. 1(2) (3) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny důvod

Či 1(2) Dátum schváienia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 14062022

Či 1(3) Právny dóvod na zostavenie úČtovnej závierky

Či. 1(4) Údaje o skupme

(4) a) Obchodně mono a sídlo ůčtovnej jednotky, «orá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najváčšiu skupinu, ktorej sůčast‘ou je účtovně jednotka ako dcérska
účtovná jednotka:

(4) b) Obchodně nieno a sídlo účtovnej jednotky. «orá zostavuje konsohdovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčastou je účtovná jednotka ako dcérska
účtovně jednotka a která je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v pismene a):

Či. Iii Informácie o prijatých postupoch

V riadna mimoriadna priebežná

(4) c) Adresa, kde Sa móže vyžiadat kápla konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a Ď)

(4) d) Účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou

Ano Nie

Účtovně jednotka je oslobodená od povinnosti zostavit konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podra ~ 22

Ano Nb

Vylvoroné v programe OMEGA‘ podvojná účtovnlctvo a legislativa bez slarosil C KROS a.s vnvnv.kros.siQomega Strana: 1
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Či. III (1) Nepretržitó pokračovanie účtovnej jednotky

či lii (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokraČovatvo svojej Činnost‘:

V Ano Nie

Či. iii (4) Spósob a určenie ocenenia majetku a záväzkov

Či. III (4) a) Spósob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacia cena, vlastně náklady,
menovitá hodnota
obstarávacia cena vrátarie dopravného, vlastně náklady zložené z priamych a nerpiamych nákladov.

či Ii (4) a) Spbsob oceflovania majetku a záv&kov - obstarávacia cena, vlastně náklady, menovitá hodnota

Ocenenle majetku a závázkov W má náplň (x) Poznámka k ocenenlu

Obstarávacou cenou

Hmotný majetok $ výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou Činnosťou obstarávacia cena vrátane dopravného

Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vtastnou Činnosfou obstaršvacia cena vrátane dopravného

Podiely na základnom imani obchodnýcl, spoločnost‘, deriváty a cenné paplere

Pohtadávky pri odplatnom nadobudnuli alebo pohľadávky nadobudnuté vidadom do ZI

Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou Činnostou

Záväzky pri ich prevzati

Vlastnými nákladmi

Hmotný majetok vytvorený vlastnou Činnosťou

Zásoby vytvorené vlastnou Činnosťou ~::lo~né Z priamych a nepriamych

Nehmotný majetok vytvorený vlastnou Činnosťou

Prichovky a prirastky zvierat

Menovitou hodnotou

Peňažné prostriedky a ceniny

Pohradávky pri ich vzniku

Závázky pri ich vzniku

Či. iii (4) a) Spósob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou
viastného imania, mé

či Ill (4) a) Spósob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená melódou vlastného mania, ině

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovnlctvo a legislativa bez starosti C KROS as w‘w‘kros.slQomega Strana: 2
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Ocenenle majetku a závizkov W má náplň (x) Poznámka k ocenenlu

Reálnou hodnotou

Majetok nadobudnutý bezodplatne

Hmotný a nehmotný majetok novozistený pri inventadzácii (v úČtovn[ctve doteraz
nezachytoný)

Majetok preradoný Z osobného vlastnlctva do podnikania

Majetok a závázky nadobudnutě kúpou podniku alebojeho časti

Majetok a závázky nadobudnuté vkladom podniku abbo jeho časti

Závézky nadobudnuti zámenou a výnimkou ÚJ účtujúcej V jednoduchom účtovnlctve

Cenné papiere a deriváty a podjely na základnom mani

Drahé kovy v majetku fondu

Hodnotou zlstenou metódou vlastného manIa

Ině

PrenaJatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy a kúpo prenajatej voci

Daň z prijmov - splatná

Či. III (4) a) Spósob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

či Ill (4) a) Spósob oceňovania majetku a závézkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metoda

Pri účtovanl zásob postupovala úČtovná jednotka podra 543 postupov úČtovanla vPÚ:

spĎsobom A účtovania zásob

spósobom B účtovania zásob

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovně jednotka oceňovala:

[4k] váženým aritmetickým priemerom z obstarávaclch cien abbo vlastných náldadov

[] metodou FIFO (1, cena na ocenenie prirastku zásob Sa použila ako 1 cena na ocenenie úbytku zásob)

E3 inýnv spósobom:

Či. Iii (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky - bežné obdobie

či lii (4) b) Odhad znlženia hodnoty majetku, Ivorba opravno) položky - bežně obdobie

l Stav OP na začlatlcu I av OP na konci účtovněhol
~ Druh mej.tlcu Odhad zelž.nla hodnoty i úa~M~ obdobia Tvorba oP Zúčtovani. OP r obdoba

Či. iii (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky - predchádzajúce obdobie

Či Iii (4) b) Odhad zniženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky - predchádzajúce obdobie

I Stav OP na z.Člatku I
tav OP na konci úttovněhol

~ Druh majetku Odhad znlženba hodnoty účtovného obdobla I Tvorba OP ZÚ~~u1. OP r obdobia

Či. iii (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

Čl lIi (4) c) LirČenie ocenena závázkov odhad ocenenia rezerv

Či. iii (4) d) Finančnó nástroje alebo majetok, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní
reálnou hodnotou

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné ůčtovnictvo a legislativa bez starosti. O KROS as., ‘wAqilaos,sidornega Strana: 3
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Či. III (4) d) 1. -2. Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným
nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou

či 111(4) d) I UrČenie ocenenia reálnou hodnotou a opuk cla reáinej hodnoty po ra záko a

či Ui (4) d) 2 Reáina hodnota pre každů kategóriu t9nanČných nástrojov abbo majetku, ktorý nb je fin nčným n strojom

I Suma zmeny reáinej hodnoty I~ Finančný nástroj/maj tok, ktorý nie je flnanéným Suma zrneny reálnej hodnoty zahrnutá do viastného Imania flo II Reáina hodnota
nástrojom zahrnutá do výkazu ziskov a strát oceňovací rozdiei

Či. III (4) d) 3. Derivátové finančné nástroje pri oceňovaní reálnou hodnotou

Čl Iii (4) d) 3 Rozsah a podstata derivátových ~nanČných nástrojov, vrátane hiavných podmienok a okolnosti, ktoré můžu ovplyvniť sumu, časový prtebeh a mienJ istoty
buducich peňažnych tokov

J Druh derivátového ftnanČného nistroja Rozsah a podstata derivátového fin. nástroja J Hiavné podmienky a okolnosti ovpiyvňujůce budůcepeňažné toky

Či. iii (4) e) Finančné nástroje alebo majetok, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní
obstarávacou cenou, vlastnými nákladmi

Či. III (4) e) 1. Derivá ove nančné nástroje pri oceňovaní obstarávacou ceno ‚ v astnými
nákladmi

Či iii(4) e) 1 Finančně nástroje atebo majetok, ktorý nie je flnančným nástrojom ph oceňovaní obstarávacou cenou, viastnými nákiadmi

~ Druh derivátového finančnóho nástroja Reálna hodnota rčená ako trnová cena Rozsah a charakter finanČnáho nástroja

Či. III (4) e) 2. Informácie o dihodobom finančnom majetku, ktorý sa vykazuje vo vyššej hodnote
ako je jeho reáina hodnota

Či iil(4) e) 2 informác‘e O dihodobom flnanČnom majetku, ktorý Sa vykazuje vo vyššej hodnoto akojo jeho reáina hodnota

Důvod pro nezn žemle účtovnej hodnoty vrátane
Dihodobý finančný majetok Ottovu‘ hodnota Reálna hodnota pova y důkazov pr. predpokiad, že Sa úttovná

odnota opätovne doshahne

Či. iii (4) f) Stanovenie metódy viastného imania

Či iii (4)1) Stanovenie metódy viastného mania

Či. iii (4 g) Tvorba odpisového plánu

Či bil(4) g) Tvorba odpisového plánu

Dihodobý nehmotný majetok

Dihodobý hmolný majetok:

~‘ Dihodobý hmotný majotok:

odpisový plán ůčtovných odpisov vychádzai z požiadavky zákona Č. 431/2002 0 ůčtovnlctve, Majetok Sa odpisoval počas
predpokiadanej doby používania zodpovedajůcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre
účtovné a daňové odpisy dihodobého nehmotného majetku Sa rovnajú.

odpisový plán ůČtovných odpisov Sa zostavil internýrn predpisom, v ktorom Sa vychádzabo Z predpokiadaného opotrebenia
zaraďovaněho majetku zodpovedajúceho božným podmienkam jeho použivania. UČtovné a daňové odpisy Sa nerovnajú.

odpisový plán úČtovných odpisov se zostavii internýrn predpisom, v ktorom Sa vychádzaio metód používaných pil vyčtslovani
daňových odpisov. Učtovné a daňové odpisy Sa rovnajů.

Odpisový plán bol ovpiyvnený týmito skutočnosťami
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ÚČ PODV 3-01 I
SpÓsob zastavena odpisového plánu pre jednotlivé dnihy dihodob o hmotného a nehmot é O maje~w

ičo 15101110121411191 Dič [1112101117121810121

Druh majetku Doba odpisovania Sadzba odpisov Odpisová metóda

Hmotný majetok 13 mesiacov -1

Hmotný majetok 6 rokov R-2

Hmotný majetok 4 roky R-l

Či. III (4) h) Poskytnuté dotácie

Či ill (4) h) Poskytnuté dotácie, vrátane dotácii na obstaranie majetku

otácialMajetok Ocenenie Výška dotácie (BO) Výška doticie (Po)

Invest Čná dotáci z Obecného úradu 15 000

Prav dzková dotácia z Obecného úradu 32 500

i-‘revádzková dotáda, Ú[‘$Va 126 97

Miesto pre ďalšie záznamy

M esto pre ďaIš a záznamy
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