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VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI ZA ROK 2020
zostavená ku dňu 31.12.2020 v zmysle § 15 Zákona č. 112/2018 Z. z.

1. Základné identifikačné údaje spoločnosti

Názov spoločnosti: Unicarback Slovakia, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik

Dátum založenia spoločnosti: 10.04.2020

Nadobudnutie štatútu sociálneho podniku: 20.05.2020

Adresa: Fraňa Mráza 624, 01001 Žilina

IČO: 53027175

Základné imanie: 5 000 €

Kontakt: +421 948 13 88 77

e-mail: novak@unicarback.sk

Registrovaný sociálny podnik nie je povinný mať účtovnú závierku a výročnú správu overenú
štatutárnym audítorom, pretože príjem verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane v účtovnom
období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, nepresiahol 200 000 € alebo všetky príjmy
registrovaného sociálneho podniku v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená,
nepresiahol 500 000 €.

2. Štatút registrovaného sociálneho podniku
Sociálnemu podniku Unicarback Slovakia, s.r.o. registrovaný sociálny podnik bol 20.05.2020
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa §7 ods. 4 zákona 112/2018
Z.Z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov udelený
štatút registrovaného sociálneho podniku.

Druh registrovaného sociálneho podniku: integračný.

3. Hlavná činnosť registrovaného sociálneho podniku
podľa výpisu z obchodného registra

● Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
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4. Vedenie spoločnosti

Martin Novák, konateľ

5. Majetková účasť

Základné imanie spoločnosti je vložené z peňažných vkladov Martina Nováka - vklad: 750 EUR a
UNICARBACK, s.r.o. - vklad 4 250 €.

6. Počet zamestnancov

K 31. 12. 2020 bol počet zamestnancov 0.

7. Poradný výbor podniku

29. 06. 2020 sme schválili internou smernicou č. 01/2020 poradný výbor s vymenovaním dočasných
členov, čím sme naplnili povinnosť v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 112/2018 Z. z. Formu
dočasného vymenovanie členov sme zvolili preto, lebo spoločnosť v tom období nemala žiadneho
zamestnanca. :

1. Matúš Macura, bytom Antona Bernoláka 438/11, 013 03 Varín.. spotrebiteľ služby

2. Mgr. Andrea Sisáková, bytom Petzvalova 63, 010 15 Žilina ...... budúci zamestnanec spoločnosti

3. Ing. Peter Koiš, bytom Švecova 507/50, 014 01 Bytča .............. budúci zamestnanec spoločnosti

V súvislosti s pandemickou situáciou, ako aj zmenami podmienok čerpania investičnej pomoci, sa
proces rozbehu spoločnosti veľmi skomplikoval a uzavretie pracovných zmlúv so zamestnancami v roku
2020 nebolo možné. V zmysle prechodného ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, vyhlásenej
v súvislosti s ochorením COVID-19, § 32 ods. 3 zákona č. 112/2018 Z. z. účinný
od 25.04.2020, možnosť, že ak zasadnutie poradného výboru podľa § 9 ods. 9 pripadne na čas trvania
krízovej situácie, považuje sa povinnosť podľa § 9 ods. 9 za splnenú, riadny, volený poradný výbor
zasadne najneskôr do troch mesiacov odo dňa skončenia krízovej situácie.
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8. Finančný prehľad podniku

Náklady za rok 2020
Spotreba materiálu, energie a ostatných
neskladovatel'ných dodávok

0 €

Služby 0 €
Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 €
Mzdové náklady 0 €
Náklady na sociálne poistenie 0 €
Sociálne náklady 0 €
Dane a poplatky 0 €
Osobné náklady 0 €
SPOLU 0 €

Výnosy za rok 2020
Tržby z predaja služieb 0 €
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 €
SPOLU 0 €

Hospodársky výsledok podniku za rok 2020 bol ........... 0 €.

Štruktúra majetku spoločnosti
Dlhodobý hmotný majetok 0 €
Dlhodobý nehmotný
majetok

0 €

Zásoby 0 €
Krátkodobé pohľadávky 0 €
Finančný majetok 0 €
Obežný majetok 0 €
SPOLU 0 €

Štruktúra zdrojov spoločnosti
Vlastné imanie 5 000 €
VH za účtovné obdobie po zdanení 0 €

Záväzky 0 €

Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov 0 €
SPOLU vlastné imanie + záväzky 5 000 €
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9. Zhodnotenie činností podniku a predpokladaný vývoj
spoločnosti

Spoločnosť vznikla 10.04.2020. Požiadala o pridelenie štatútu registrovaného sociálneho podniku
a tento bol spoločnosti po overení plnenia podmienok pridelený MPSVR SR dňa 20.05.2020. Spoločnosť
Unicarback Slovakia, s.r.o. je verejno-prospešný podnik, ktorého hlavným cieľom je dosahovanie
merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky prospešnej služby v oblasti
služby na podporu zamestnanosti.

Spoločnosť v roku 2020 nevytvorila žiadne pracovné miesta. V súvislosti s pandemickou situáciou, ako
aj zmenami podmienok čerpania investičnej pomoci, sa proces rozbehu spoločnosti veľmi skomplikoval
a uzavretie pracovných zmlúv so zamestnancami v roku 2020 nebolo možné. V prípade úspešnej
žiadosti o nenávratný finančný príspevok prostredníctvom NP IP pre MSP, plánujeme v roku 2021
vytvoriť ďalších 5 pracovných pozícii a prenajať komunálnu techniku na plnohodnotné poskytovanie
služieb, pre ktoré bol podnik založený. Vďaka tejto investičnej pomoci by sme vytvorili ďalších päť
pracovných miest prioritne určených pre znevýhodnené alebo zraniteľné osoby.

10. Prílohy účtovná závierka

29.06.2021                  .....................................................

Martin Novák

konateľ spoločnosti
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