Výročná správa za rok 2021
BPM AREA SK s.r.o.
Registrovaný sociálny podnik

Medený Hámor 15
974 01 Banská Bystrica
IČO: 53 592 930, IČ DPH: SK2121425416
reg.: Obch. Reg. Okres. Súd BB: Odd.: Sro, Vložka číslo: 40743/S
Číslo osvedčenia 353/2021_RSP
Štatutárny orgán, konateľ spoločnosti: Branislav Turkovič
Spoločnosť vyhlasuje, že v roku 2021 a období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nezmenila
adresu sídla, prevádzkarne, ktorá nie je zapísaná v zákonom ustanovenej evidencii.
Deň zápisu v OR Os BB Vložka číslo 40743/S:
Druh registrovaného sociálneho podniku (RSP):
Dátum priznania štatútu:
Deň zápisu právnej skutočnosti RSP do Obchodného registra:

26.2.2021
Integračný
14.4.2021
21.5.2021

Spôsob zapájania zainteresovaných osôb do správy RSP:
Dátum zriadenia poradného výboru:
Spôsob kreovania poradného výboru:

Poradný výbor
23.3.2022
voľby

Hlavným cieľom RSP v zmysle základného dokumentu spoločnosti je poskytovanie spoločensky
prospešnej služby v oblasti: služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
Činnosť, ktorou spoločnosť dosahuje pozitívny sociálny vplyv v zmysle základného dokumentu
spoločnosti je najmä - Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
- vývoj, prevádzka a poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií, spracovanie
ekonomických, obchodných, logistických a iných dát.
RSP môže vyvíjať aj iné činnosti v súlade s predmetmi činností spoločnosti
Predmety činnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
Dizajnérske činnosti
Fotografické služby
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
Administratívne služby
Vedenie účtovníctva
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Prenájom hnuteľných vecí
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

RSP v roku 2021 a období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nemenil predmety činnosti

Spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu v zmysle základného dokumentu: percentom
zamestnaných znevýhodnených osôb a/alebo zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov
spoločnosti.
RSP v roku 2021 a období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nezmenil merateľný pozitívny
sociálny vplyv.
RSP v roku 2021 a období, za ktoré je zostavená účtovná závierka splnil hlavný cieľ, ktorým je
dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu (PSV).
Prehľad o vývoji zamestnávania znevýhodnených a/alebo zraniteľných osôb
od
16.4.2021
od
1.6.2021
spolu k 31.12.2021

3 zamestnanci (dvaja zdravotne jeden značne znevýhodnený)
+ 2 zamestnanci (obaja zdravotne znevýhodnený)
5 zamestnancov

Celkovo k 31.12.2021 päť znevýhodnených zamestnancov čo je 100 % z celkového počtu
zamestnancov.
RSP plnil podmienku v zmysle §6 odsek 1, písm. h) zákona o SE o minimálnom počte zamestnancov
a ich úväzkoch.
RSP ako integračný podnik splnil merateľný PSV v roku 2021 a období, za ktoré je zostavená
účtovná závierka.
Vyhlásenia RSP, že v roku 2021 a počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená:
•

nenastali zmeny v zložení jeho orgánov

•

nemal vyhlásený konkurz na majetok, nebolo voči nemu zastavené konkurzné konanie pre
nedostatok majetku alebo nebol zrušený konkurz pre nedostatok majetku a zároveň vyhlasuje, že
ku dňu zostavenia účtovnej závierky nie je v reštrukturalizácii a nie je v likvidácii

•

nesplynul alebo sa nezlúčil s inou osobou, ktorá nebola registrovaným sociálnym podnikom a
zároveň vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, sa nerozdelil

•

nemenil %-nu výšku zisku, ktorú sa zaviazal používať na dosiahnutie hlavného cieľa

•

nevyužil servisné poukážky

•

nevyužil zníženú sadzbu DPH

•

nevyužil výhody pri verejnom obstarávaní

•

neprijal verejné prostriedky podľa osobitných predpisov na tie isté oprávnené náklady alebo na ten
istý účel, na aké sa mu poskytovala podpora vo forme dotácie, nenávratného finančného
príspevku alebo podmienečne vratného finančného príspevku

•

plnil obmedzenia v zmysle § 24 odek 2 zákona o SE, t.j. celkové náklady na mzdy a ďalšie plnenia
spojené s pracovnoprávnymi vzťahmi v RSP v kalendárnom roku nepresiahli:
1) 5-násobok mzdových nákladov pri použití minimálnej mzdy x počet zamestnancov RSP
a zároveň
2) 3-násobok mzdových nákladov pri použití priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR
za predchádzajúci kalendárny rok x počet zamestnancov RSP, pričom
3) suma najvyššej mzdy neprekročila 5-násobok sumy najnižšej mzdy

•

nepresiahol obvyklú cenu na trhu iných ako mzdových nákladov RSP (obvyklou cenou sa rozumie
cena bežne používaná v mieste a čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, resp.
miery opotrebenia predmetného plnenia)

•

vyplácal mzdu najmenej v sume, ku ktorej sa zaviazal pri poskytnutí podpory alebo verejných
prostriedkov podľa osobitného predpisu (napr. § 53 f a 53 g zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona
č. 112/2018 Z. z.)

•

nevyužil úľavu na dani z príjmu v zmysle § 17 ods. 1 písm. g) zákona o SE

•

odoberal 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 6, písmeno d/ zákona o SE

•

dodával tovary alebo služby závislej osobe, ktorá je právnickou osobou a nie je registrovaným
sociálnym podnikom, zároveň vyhlasuje, že spĺňa výnimku na dodávanie tovarov a služieb závislej
osoby, ktorá je právnickou osobou a nie je RSP v zmysle §24 odsek 5, písmeno d/ zákona o SE

•

neodoberal tovary alebo služby závislej osobe, ktorá je fyzickou osobou

•

nevzal úver alebo pôžičku od závislej osoby

•

dosiahol zisk, z ktorého 100 % po zdanení použil v zmysle základného dokumentu a rozhodnutia
jediného spoločníka na dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu, a to konkrétne na odmeny
zamestnancom

•

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

Ekonomické, hospodárske údaje
Príjem v roku 2021 bol tvorený z činností:
•
•
•
•

Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
Administratívne služby
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

Zhodnotenie základných údajov
Spoločnosť, RSP dosiahol výnosy za 9 mesiacov vo výške 21 905,- €. Zároveň využila podporné
zdroje na financovanie znevýhodnených osôb (vyrovnávacie príspevky) vo výške 40 712,- €, spolu
dosiahla výnosy vo výške 62 617,- €. Väčšinu výnosov použila spoločnosť na financovanie mzdových
nákladov a dosiahla zisk vo výške 184,- € po zdanení. 100 % zisku z roku 2021 sa použilo na
dosahovanie hlavného cieľa, odmeny zamestnancom.
Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov
Výnosy celkom boli vo výške 62 617,- € z toho cudzie zdroje 40 712,- €, vlastné zdroje 21 905,- €.
Stav a pohyb majetku a záväzkov
Majetok sa obstaral v súvislosti s činnosťou a to výpočtová technika v sume 2 475,- €. Záväzky si
spoločnosť plnila priebežne v lehote splatnosti. Záväzky vznikali hlavne z titulu miezd a odvodov.
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.
Hospodárske a ekonomické informácie za rok 2021 na stránke Ministerstva financií Slovenskej
republiky - Register účtovných závierok boli zverejnené dňa 3.2.2022.

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch
1.
2.

P.
A.

Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia
Čistý peňažný tok z bežnej a mimoriadnej činnosti

0,00
8993,48

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Z.
A.1.
A.1.1.
A.1.2.
A.1.3.
A.1.4.

183,73
-813,71
51,56
0,00
0,00
-865,27

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

A.1.5.
A.1.6.
A.1.7.
A.2.
A.2.1.
A.2.2.
A.2.3.
A.2.4.
B.
B.1.
B.1.1.
B.1.2.
B.1.3.
B.2.
B.2.1.
B.2.2.
B.3.
B.3.1.
B.3.2.
C.

Účtovný hospodársky výsledok za účtovnú jednotku ako celok (+/-)
Úpravy o nepeňažné operácie
Odpisy stálych aktív
Odpis opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku (+/-)
Zmena zostatkov rezerv
Zmena zostatkov časového rozlíšenia nákladov, výnosov a dohadných
účtov (+/-)
Zmena zostatkov opravných položiek k stálym aktívam (+/-)
Zisk (strata) z predaja stálych aktív (-/+)
Zúčtovanie oceňovacích rozdielov z kapitálových účastín
Úpravy obežných aktív
Zmena stavu pohľadávok (-/+)
Zmena stavu krátkodobých záväzkov (+/-)
Zmena stavu zásob (+/-)
Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)
Investičná činnosť
Obstaranie stálych aktív
Obstaranie hmotného investičného majetku (-)
Obstaranie nehmotného investičného majetku (-)
Obstaranie finančných investícií (-)
Výnosy z predaja aktív
Výnosy z predaja hmotného a nehmotného investičného majetku (+)
Výnosy z predaja finančných investícií (+)
Komplexný prenájom
Úhrada pohľadávok z komplexného prenájmu (+)
Úhrada záväzkov z komplexného prenájmu (-)
Finančná činnosť

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

C.1.
C.1.1.
C.1.2.
C.1.3.
C.1.4.
C.1.5.
C.1.6.
C.2.
C.2.1.
C.2.2.
C.2.3.
C.2.4.
C.2.5.
C.2.6.
C.2.7.
C.2.8.
C.2.9.
D.

Zmena stavu dlhodobých záväzkov
Zvýšenie dlhodobých úverov (+)
Zníženie dlhodobých úverov (-)
Zvýšenie záväzkov z dlhopisov (+)
Zníženie záväzkov z dlhopisov (-)
Zvýšenie ostatných dlhodobých záväzkov (+)
Zníženie ostatných dlhodobých záväzkov (-)
Zvýšenie a zníženie vlastného imania z vybraných operácií
Upísanie cenných papierov a účastín (+)
Premena dlhopisov na akcie (+)
Peňažné dary a dotácie, príp. dary v podobe pohľ. a krátk. fin. majetku (+)
Kapitalizácia záväzkov (+)
Úhrada straty spoločníkmi (+)
Nárok na dividendy a podiely na zisku (-)
Vyplatenie vlastného imania spoločníkovi (-)
Odpis vlastných akcií (-)
Iné zmeny
Rozdiel (R - P - A - B - C) (+/-)

47.

R.

Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia

0,00
0,00
9623,46
-5137,37
14760,83
0,00
0,00
-2475,04
-2475,04
-2475,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5000,00
5000,00
0,00

0,00

0,00
183,73
11702,17

Za BPM AREA SK s.r.o.
Príloha 1 - BPM AREA SK s.r.o. Účtovná závierka / Poznámky Úč MÚJ 3-01
Príloha 2 - BPM AREA SK s.r.o. - Rozhodnutie jediného spoločníka

Registrovaný sociálny podnik
Vypracoval: Branislav Turkovič
Dňa 20.6.2022

Príloha 1

BPM AREA SK s.r.o. Účtovná závierka / Poznámky Úč MÚJ 3-01

Príloha 2

BPM AREA SK s.r.o. - Rozhodnutie jediného spoločníka

BPM AREA SK s.r.o.
Registrovaný sociálny podnik
Medený Hámor 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 53 592 930, IČ DPH: SK2121425416
reg.: Obch. Reg. Okres. Súd BB: Odd.: Sro, Vložka číslo: 40743/S, Číslo osvedčenia 353/2021_RSP

Rozhodnutie jediného spoločníka
na základe §125 a §132 obchodného zákonníka

O schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku.

Účtovná závierka spoločnosti BPM AREA SK s.r.o. za rok 2021 zostavená 3.2.2022
bola 3.2.2022 rozhodnutím jediného spoločníka schválená.
Zisk 184,- € bude reinvestovaný v zmysle základného dokumentu na dosahovanie
pozitívneho sociálneho vplyvu, a to konkrétne na odmeny zamestnancom.

Dňa 3.2.2022

..............................................................................
Branislav Turkovič
jediný spoločník a konateľ
BPM AREA SK s.r.o.
Registrovaný sociálny podnik

