POZNÁMKY
K 31.12.2020

Výročná správa registrovaného sociálneho podniku
A. Poznámky obsahujú tieto informácie o účtovnej jednotke:
a) obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, dátum jej založenia a dátum jej vzniku
Názov spoločnosti: Flowie s.r.o.
Dátum vzniku (zápisu do príslušného registra): 18.03.2020
Sídlo: Východná 301/40, Prievidza
Adresa prevádzkarne zapísanej v živnostenskom registri: Východná 301/40, Prievidza
Spoločnosť vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nezmenila adresu prevádzkarne, ktorá
nie je zapísaná v zákonom ustanovenej evidencii.
Druh registrovaného sociálneho podniku (RSP): integračný RSP
Dátum priznania štatútu: 15.06.2020
Spôsob zapájania zainteresovaných osôb do správy RSP v zmysle základného dokumentu spoločnosti:
poradný výbor
Dátum zriadenia poradného výboru: 01.08.2020
Spôsob kreovania poradného výboru: voľby
RSP má vypracovaný interný dokument pre poradný výbor.
Dátumy zasadnutí poradného výboru v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka: 31.07.2020
RSP má vypracované zápisnice zo všetkých zasadnutí poradného výboru.
Počet členov poradného výboru k 31.12. 2020 je 3.
Druh a počet zainteresovaných osôb – členov poradného výboru k 31.12..2020
1) Barbora Belancová – znevýhodnený zamestnanec
2) Alena Mokrá – znevýhodnený zamestnanec
3) Dalibor Ondrčka – obyvateľ mesta Prievidza
RPS vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená, nenastali zmeny v zložení jeho
orgánov.
RSP vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená, nemal vyhlásený konkurz na majetok,
nebolo voči nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo nebol zrušený konkurz pre
nedostatok majetku. RSP zároveň vyhlasuje, že ku dňu zostavenia účtovnej závierky nie je v reštrukturalizácii a nie
je v likvidácii.
RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nesplynul alebo sa nezlúčil s inou osobou,
ktorá nebola registrovaným sociálnym podnikom. RSP zároveň vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná
závierka, sa nerozdelil.
b) opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

Predmety činnosti RSP:
- Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
- Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava,
oprava a údržba
- Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
- Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto
materiálov
- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- Prípravné práce k realizácii stavby
- Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
- Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
- Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie
elektrických zariadení
- Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
- Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu
konzumáciu
- Dizajnérske činnosti
- Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
- Prenájom hnuteľných vecí
- Čistiace a upratovacie služby
- Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nemenil predmety činnosti.
Činnosť, ktorou spoločnosť dosahuje pozitívny sociálny vplyv v zmysle základného dokumentu spoločnosti je najmä:
integrácia znevýhodnených pracovníkov, ich zaradenie do pracovného procesu

c) počet zamestnancov účtovnej jednotky
1. priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia: 2
2. počet zamestnancov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka: 2
- z toho počet vedúcich zamestnancov, ktorými sa rozumejú vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti
štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúci zamestnanci, ktorí sú v priamej riadiacej
pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca: 0
d) Spoločnosť Flowie s.r.o. nie je ručiacim spoločníkom v žiadnej inej spoločnosti
e) Riadna, k 31.12.2020
f) 18.03.2021

B. V poznámkach sa uvádzajú ďalšie informácie o:
a) použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,

RSP účtuje v zmysle §14 odsek 1 zákona o SE v sústave podvojné účtovníctva, pričom účtovným obdobím RSP je
kalendárny rok.
RSP nie je povinný mať v zmysle §14 odsek 3 zákona o SE účtovnú závierku a výročnú správu overenú štatutárnym
audítorom.
b) údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,
RSP sa v zmysle §5 odsek 1, písmeno d, bod. 1. zákona o SE a v zmysle základného dokumentu zaviazal, že ak zo
svojej činnosti dosiahne zisk, použije 100 % zisku po zdanení na dosiahnutie hlavného cieľa, ktorým je dosahovanie
merateľného PSV.
RSP počas obdobia, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nemenil* %-nu výšku zisku, ktorú sa zaviazal používať
na dosiahnutie hlavného cieľa.
c) výnosoch,
RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nevyužil servisné poukážky
RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka využil zníženú sadzbu DPH (10%)
RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nevyužil výhody pri verejnom obstarávaní
RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka neprijal verejné prostriedky

Tržby z predaja tovaru – účet 604
Ostatné prevádzkové výnosy – účet 648
Úroky – účet 662
SPOLU

5 452,18€
69,98€
1,72€
5523,88€

d) nákladoch

Spotreba materiálu – účet 501
Služby, školenia, poštovné – účet 518
Mzdové náklady – účet 521
Zmluvné pokuty a penále – účet 544
Ostatné finančné náklady
SPOLU

7516,91€
607,83€
12 478,71€
30,00€
55,26€
20688,71€

e) daniach z príjmov,
RSP vyhlasuje, že nevyužil úľavu na dani z príjmu v zmysle § 17 ods. 1 písm. g) zákona o SE.
RSP neodoberal v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby od závislej osoby, ktorá nie
je registrovaným sociálnym podnikom. RSP zároveň vyhlasuje, že spĺňa výnimku na odoberanie tovarov a služieb
od závislej osoby, ktorá nie je RSP v zmysle §24 odsek 5, písmeno a / b / c1 / c2 / d* zákona o SE.
RSP dodával v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby závislej osobe, ktorá je
právnickou osobou a nie je registrovaným sociálnym podnikom. RSP zároveň vyhlasuje, že spĺňa výnimku na
dodávanie tovarov a služieb závislej osoby, ktorá je právnickou osobou a nie je RSP v zmysle §24 odsek 6, písmeno
a / b / c1 / c2 / d* zákona o SE.
RSP neodoberal v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby závislej osobe, ktorá je
fyzickou osobou.
RSP si v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nevzal úver alebo pôžičku od závislej osoby.

C. V časti o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach sa uvádzajú informácie o
a) Spoločnosť vznikla za predpokladu, že bude svoju činnosť vykonávať nepretržite.

b) Počas účtovného obdobia nevznikli žiadne zmeny účtovných zásad.
c) Informácie ohľadne odpisového plánu majetku sú popísané v smernici pre vedenie majetku a inventarizáciu.

D. V časti o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy sa uvádzajú informácie o
a) Počas účtovného obdobia spoločnosť nenadobudla žiadny hnuteľný a nehnuteľný majetok.

E. V časti o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy sa uvádzajú informácie o
a) Rozdelenie hospodárskeho výsledku:
Spoločnosť dosiahla v roku 2020 výsledok hospodárenia = strata v sume 10 522,12 €. V plnej sume bude účtovaná
ako nerozdelená strata minulých rokov, účet 429.
Na základnom imaní neboli zaznamenané žiadne zmeny.
RSP vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je zostavená účtovná závierka nemal nedoplatky poistného na povinné
verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, povinných príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie a na dani, ktorej správcom je daňový úrad alebo colný úrad.
b) Účtovná jednotka neeviduje žiadne neuhradené záväzky.

F. V časti o výnosoch sa uvádzajú tieto informácie:
a) Výnosy z hospodárskej činnosti boli účtované na účte 604 – Tržby z predaja tovaru v sume 13 718,28 €.

G. V časti o nákladoch sa uvádzajú tieto informácie:
a) Do nákladov spoločnosť účtovala mzdové náklady, poplatky banke, spotrebu materiálu. Celkové náklady spoločnosti
v roku 2020 predstavovali sumu 24 240,40 €.

H. V časti o daniach z príjmov sa uvádzajú informácie o
a) Spoločnosť nemá žiadnu odloženú daňovú povinnosť.

I. V časti o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu
účtovnej jednotky sa uvádzajú informácie o
a) Štatutárny nemal priznané a vyplatené žiadne odmeny.

J. V časti o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb sa uvádzajú tieto
informácie:
a) Medzi účtovnou jednotkou a spriaznenou osobou neboli uzatvorené žiadne obchodné zmluvy.

K. V časti o prehľade peňažných tokov sa uvádzajú informácie o
a) Zostatok hotovosti a zostatok bankového účtu k 31.12.2020 predstavuje sumu 3 785,06 €. Všetky peňažné
toky sú výsledkom prevádzkovej činnosti.

L. V časti o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu
účtovnej jednotky sa uvádzajú informácie o
a) Štatutárny nemal priznané a vyplatené žiadne odmeny.

M. V časti o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb sa uvádzajú tieto
informácie:
a) Medzi účtovnou jednotkou a spriaznenou osobou neboli uzatvorené žiadne obchodné zmluvy.

N. V časti o prehľade peňažných tokov sa uvádzajú informácie o
b) Zostatok hotovosti a zostatok bankového účtu k 31.12.2020 predstavuje sumu 3 785,06 €. Všetky peňažné
toky sú výsledkom prevádzkovej činnosti.

Vypracované dňa: 18.06.2021

____________________________
Ing. Jaroslav Mäsiar - konateľ

Výročná správa
za rok 2020

Flowie s.r.o.

