HRHOVSKÉ SLUŽBY, s. r. o., SNP 10, 053 02 SPIŠSKÝ HRHOV

VÝROČNÁ SPRÁVA
ZA ROK 2018

1. Základné identifikačné údaje spoločnosti

Obchodné meno: Hrhovské služby, s.r.o.
Sídlo spoločnosti: SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov
Registrácia spoločnosti: Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Košice I, vložka č. 16561/V
Deň zápisu: 04.05.2005
IČO: 36593168
IČ DPH: SK 2022011178
Výška vkladu: 6638,78 €

Hrhovské služby, s. r. o. je kapitálová spoločnosť založená Zakladateľskou listinou zo dňa 04.05.2005
podľa § 105 a následne Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov.

2. Vedenie spoločnosti

PhDr. Vladimír Ledecký – konateľ spoločnosti
Jozef Seman – riaditeľ

3. Majetková účasť
Základné imanie spoločnosti je vložené z peňažného vkladu jediného spoločníka, ktorým je Obec
Spišský Hrhov, vo výške 6 638,78 €.

4. Štatutárne orgány spoločnosti
Valné zhromaždenie
VZ je najvyšší orgán spoločnosti, ktorý je oprávnený konať v mene spoločnosti alebo
rozhodovať o jej vnútorných záležitostiach. Obec Spišský Hrhov, ako 100% spoločník, vykonáva svoje
práva na valnom zhromaždení osobne prostredníctvom štatutárneho zástupcu obce.
V prípade o b c h o d n e j s p o l o č n o s t i obce Spišský Hrhov, ak je jediným spoločníkom obec
Spišský Hrhov je takým predpisom zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa ktorého je
obec právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným
majetkom a s vlastnými príjmami. Štatutárnym orgánom obce je podľa § 13 ods. 5 zákona o obecnom
zriadení starosta obce.
V prípade obcí, ktoré založili ako jediný spoločník spoločnosť s ručením obmedzeným, v y k o n á
v a p ô s o b n o s ť valného zhromaždenia zásadne starosta obce.

Valné zhromaždenie a obecné zastupiteľstvo sa uznieslo uznesením č. 40/2018 zo dňa 16.07.2018, že
Hrhovské služby s. r. o. požiada o priznanie štatútu registrovaného integračného sociálneho podniku.

Konateľ
Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ, ktorý koná v mene spoločnosti samostatne, a to tak, že
k vypísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. Konateľ vykonáva
svoju funkciu bezodplatne.

5. Predmet činnosti
-

Veľkoobchod v rozsahu voľných činností
Maloobchod v rozsahu voľných živností
Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, kovu, plastov a betónu
Prípravné práce pre stavbu, demolácie búracie práce
Zemné práce
Poskytovanie služieb s mechanizmami
Prevádzkovanie športových zariadení
Príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných
mliečných nápojov, kokteilov, piva, vína, destilátov
Príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových
výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
Výroba liehu v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia

6. Komentár k výsledkom činnosti
Spoločnosť Hrhovské služby, s.r.o. v roku 2018 dosiahla niekoľko výsledkov. Postavili bytové domy
2x3 Bj Pisárovská, vybudovali a prevádzkujú pestovateľskú pálenicu ovocia, začali prevádzkovať
predajňu lokálnych produktov a získali ako prvý štatút sociálneho podniku.

Hrhovské služby, s.r.o. dosahovali pozitívny sociálny vplyv, meraním percenta zamestnaných
znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb čo tvorilo 64% z celkového počtu zamestnancov. Po
skončení pracovného pomeru sa niektorí zamestnanci zamestnali u iných zamestnávateľov z okolitých
miest. Taktiež sme vykonávali školenia o sociálnom podnikaním, kde sme zaškolili množstvo starostov,
a na základe našich poznatkov založili už aj fungujúce sociálne podniky.

Poradný výbor sociálneho podniku Hrhovské služby, s.r.o. tvorí, riaditeľ, ekonóm a dvaja zdravotne
znevýhodnení občania. Poradný výbor sa zišiel celkovo od uznania štatútu sociálneho podniku do
31.12.2018 dva krát.

Na zasadnutí sa prerokovával ďalší rozvoj podniku, príprava predajne lokálnych produktov,
napredovanie v oblasti výstavby a aktuálne stavebné práce a pokrok v ich realizácii.
Prerokovávalo sa zrušenie chránenej dielne a prestup zdravotne postihnutých na pozíciu majstrov
v stavebníctve v sociálnom podniku. Navrhli sa dodatky k ich pôvodným zmluvám a pripravovala sa
žiadosť a kompenzačné príspevky. Taktiež na druhom stretnutí sa prerokovával hospodársky výsledok,
účtovná závierka a nakladanie s dosiahnutým ziskom.
Všetkým realizovaným zmenám v hospodárení a činností predchádzalo rozhodnutie valného
zhromaždenia.

7. Zhodnotenie výsledkov hospodárenia spoločnosti

Ukazovateľ
Výnosy
spoločnosti
Náklady
spoločnosti
Počet
zamestnancov

Merná
jednotka

2018

2017

Porovnanie
index

€

275 224,09

244 423,12

1,13

€

274 110,91

242 699,02

1,13

os

11

13

0,85

8. Ekonomické ukazovatele

VÝNOSY
Z predaja služieb- stavebná činnosť
Posilovňa
Pálenica
Školenia
Obecné aktivity
Dotácie UPSVaR
Nedokončená výroba
SPOLU

183 352,34 €
1 811,05 €
6 007,23 €
533,33 €
3 876,78 €
62 709,11 €
16 884,25 €
275 224,09 €

Výnosy spoločnosti dosiahli k 31.12.2018 výšku 275 224, 09 €. Podstatnú zložku výnosov tvoria
služby stavebnej činnosti.

NÁKLADY
spotreba materiálu
Spotreba energie
Predaný tovar
Opravy a udržiavanie
Cestovné a náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie
Zákonné sociálne náklady
odpisy
Dane a poplatky
SPOLU

65 297,82 €
824,05 €
14 613,04 €
713,23 €
388,94 €
3 531,04 €
125 283,12 €
41 928,89 €
4 574,95 €
14 465 €
2 490,83 €
274 110,91 €

Náklady spoločnosti dosiahli k 31.12.2018 výšku 274 110,91 € pričom podstatnú časť nákladov tvorili
mzdové náklady.

Štruktúra majetku spoločnosti
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Neobežný majetok
Krátkodobé pohľadávky
Pokladnica
Bankové účty/kontokorent
Obežný majetok

170 835,39 €
561,48 €
170 835,59 €
21 800,75 €
825,35 €
3 588,31 €
26 214,41 €

Štruktúra zdrojov v spoločnosti
Vlastné imanie
Základné imanie
Kapitalové fondy
Fondy zo zisku
VH minulých rokov
VH za účtovné obdobie
Záväzky
Rezervy
Krátkodobé záväzky
Zamestnanci
Zúčtovanie s orgánmi sp a zp
Dane

6 638,78 €
135 746,50 €
6 020, 98 €
50 164,95 €
1 113,18
5 287,47 €
290,08 €
5 371,86 €
3 103,66 €
4 312,15 €

9. Prehľad zamestnancov spoločnosti k 31.12.2018

Konateľ
Riaditeľ
Manažér
Účtovník, mzdár
Robotníci

1
1
1
1
7

Počet zamestnancov je variabilný, z dôvodu využívania dotácii z úradu práce. Na zamestnávanie sa
využívajú § 50J a § 54. Pracovné pomery zväčša trvajú 9 až 15 mesiacov poprípade 20. Závisí to od
typu projektu. Zamestnávame troch zdravotne znevýhodnených občanov, na ktorých poberáme ako
držiteľ štatútu registrovaného sociálneho podniku kompenzačné príspevky z Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny.

10. Predpokladaný vývoj spoločnosti
Náš sociálny podnik každým rokom sa rozširuje o nejakú činnosť. Niektoré činnosť prechádzajú do
druhého podniku, ktorý zatiaľ ešte nie je sociálnym podnikom avšak máme v pláne ho zaregistrovať.
V roku 2019 plánujeme spustiť prevádzku sušiarne ovocia, technológiu už máme dlhšie zakúpenú
a budeme sa venovať príprave a schvaľovaniu priestorov. Ďalej by sme chceli rozširovať partnerské
vzťahy, zlepšovať a zvyšovať odberateľské vzťahy, rozširovať už existujúcu výrobu, dielne, dosiahnuť
3 zmennú prevádzku pálenice, a výstavbu nových bytových domov.

11. Prílohy
Účtovná závierka
Daňové priznanie právnických osôb za rok 2018
Poznámky

