ATYP INTERIÉR SERVIS, s.r.o., r.s.p., Nákladné nádražie 9739, 036 08
Martin

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2021

Dňa 30.06.2022

1.

Základné identifikačné údaje spoločnosti

Obchodné meno: ATYP INTERIÉR SERVIS, s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Nákladné nádražie 9739, 036 08 Martin
Registrácia spoločnosti: Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Žilina,
oddiel s.r.o., vložka č. 53905/L
Deň zápisu do obchodného registra: 16.12.2010
IČO: 45 885 338
DIČ DPH: SK2023156619
Výška vkladu: 5000 €
Kontakt: +421 915 833 352
E-mail: atypkuchyne@gmail.com
2.

Štatút registrovaného sociálneho podniku

Sociálnemu podniku ATYP INTERIÉR SERVIS, s.r.o., r.s.p., bol 17.8.2021
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 4
zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene
a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov udelený štatút registrovaného
sociálneho podniku.
Štatút registrovaného sociálneho podniku, druh registrovaného sociálneho podniku:
INTEGRAČNÝ PODNIK, dňa 17.8.2021, číslo osvedčenia: 449/2021_RSP

3.

Hlavná činnosť spoločnosti v oblasti obchodu, služieb, výroby.

Veľkoobchod a maloobchod
Sprostredkovanie obchodu
Sprostredkovanie výroby
Sprostredkovanie služieb
Výrova jednoduchých výrobkov z kovu
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov
Stolárstvo

4.

Vedenie spoločnosti

Michal Pavliš – spoločník, konateľ
Zdeňka Pavlišová – spoločník, konateľ

5.

Majetková účasť

Základné imanie spoločnosti je vložené z peňažného vkladu dvoch spoločníkov:
Michal Pavliš, vo výške 2500 €
Zdeňka Pavlišová, vo výške 2500 €

6.

Počet zamestnancov

Priemerný počet zamestnancov v roku 2021 bol 8, z ktorých piati sú zdravotne
znevýhodnení čo predstavuje 63%.

7.

Poradný výbor podniku

Spoločnosť má zriadený poradný výbor, ktorý bol zvolený dňa 2.11.2021. Má 3
členov, ktorí boli zvolení hlasovaním. Poradný výbor v roku 2021 zasadol 1 krát a je
z neho vyhotovená zápisnica. Ďalej poradný výbor zasadá každé 3 mesiace a sú
z neho vyhotovované zápisnice.
Hlavný bod prvého zasadnutia poradného výboru:
Štatutár informoval, že s úradom práce má uzatvorenú prvú dohodu o poskytovaní
vyrovnávacích príspevkov.
Následne vyzval zúčastnených na otázky a keďže nikto žiadne nemal, prešlo sa k bodu 5
programu.
O všetkých okolnostiach, ktoré sa v podniku konajú sa rokuje na pravidelných
zasadnutiach poradného výboru, z ktorého sú zaznamenávané a archivované
zápisnice.

8.

Finančný prehľad podniku
Náklady za rok 2021

Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru
Spotreba materiálu, energie
a ostatných neskladovateľných
dodávok

2 374 €
148 058 €

Služby

20 047 €

Osobné náklady

51 526 €

Dane a poplatky

857 €

Odpisy a opravné položky
k dlhodobému nehmotnému majetku
a dlhodobému hmotnému majetku

23 344 €

Zostatková cena predaného
dlhodobého majetku a predaného
materiálu

3 186 €

Ostatné náklady na hospodársku
činnosť

3 189 €

Náklady na hospodársku činnosť
spolu:

252 581 €

Výnosy za rok 2021
Tržby z predaja tovaru

13 410 €

Tržby z predaja vlastných výrobkov
a služieb

218 530 €

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

-38 958 €

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku
a materiálu

11 833 €

Ostatný výnosy z hospodárskej činnosti

16 134 €

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu:

220 949 €

Štruktúra majetku spoločnosti za rok 2021
Dlhodobý hmotný majetok

75 593 €

Zásoby

75 459 €

Pohľadávky z obchodného styku

3 091 €

Ostatné pohľadávky

1 934 €

Finančný majetok

30 730 €

Majetok spolu:

186 807 €

Záväzky spoločnosti za rok 2021
Dlhodobé rezervy
Krátkodobé záväzky okrem rezerv a
úverov
Bežné bankové úvery
Záväzky spolu:

421 €
139 444 €
46 859 €
186 724 €

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti za rok 2021 bol – 31 632 €.
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti za rok 2021 po zdanení bol
-33 673 €

Účtovná závierka:
Zhotovená k: 31.12.2021, zostavená dňa 28.3.2022

9.

Zhodnotenie činnosti podniku a dosahovanie pozitívneho sociálneho
vplyvu

Spoločnosť ATYP INTERIÉR SERVIS, s.r.o., r.s.p., sa venuje výrobe nábytku na mieru
podľa predstáv zákazníka. Zákazníci navštevujú našu predajňu v Martine a tým sa
snaží získavať nových zákazníkov.
Dňa 17.8.2021 naša spoločnosť získala štatút sociálneho podniku. Piati zamestnanci
z celkového poštu zamestnancov sú zdravotne znevýhodnení a podnik na nich
poberá kompenzačné príspevky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Pred

získaním štatútu mala spoločnosť 5 znevýhodnených zamestnancov, tento stav bol
v roku 2021 nemenný.
Po získaní štatútu začala naša spoločnosť vykazovať sadzbu DPH vo výške 10% a to
len fyzickým nezdaniteľný osobám a to len po dôslednom overení nezdaniteľnej
osoby. V drvivej väčšine sú našimi spotrebiteľmi fyzické nezdaniteľné osoby.
Dosiahnutý sociálny vplyv v roku 2021 bol v súlade s legislatívou a to zákon č.
122/2018 Z.z.
Povinnosti RSP boli počas celého roku 2021 dodržané.
Naša spoločnosť v roku 2021 neuplatnila výhodu vo verejnom obstarávaní.
V roku 2022 spoločnosť plánuje rozšíriť výrobu a tým plánuje zamestnať nových
zamestnancov. Prácu chceme ponúkať predovšetkým osobám, ktoré stratia
zamestnanie a nadobudnú status osoby hľadajúcej prácu, pre osoby zdravotne
postihnuté a ostatné znevýhodnené a zraniteľné osoby, ktoré sa nevedia uplatniť
v regióne Turiec.
Začiatkom roku 2022 plánuje spoločnosť zamestnať hneď troch nových
zamestnancov na pozície:
Stolár, vytvorené 2 pracovné miesta
Technický kreslič, vytvorené 1 pracovné miesto

10.

•

Účtovná závierka

Prílohy

