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Úvod:

Spoločnosť SVDM s.r.o. funguje od 6/2019, pričom registrovaným podnikom je od 7/2020.

Spoločnosť SVDM, s.r.o. sociálny podnik sa s ohľadom na čl. V zakladateľskej listiny a príslušné ustanovenia

zákona č. 112/2018 Z. z. venuje najmä predaju drogérie a kozmetiky, organizovaniu kurzov a podujatí so

zameraním na podporu cirkulárnej ekonomiky, na podporu starostlivosti o zdravý pohyb a životný štýl, na

prezentáciu umenia, kultúry a lokálnej tvorby. Spoločnosť prevádzkuje predajňu a v priľahlom priestore

vytvára, prevádzkuje a prenajíma komunitný priestor. Spoločnosť vykonáva činnosti ako: predaj tovaru,

organizácia kurzov a podujatí, triedenie a preberanie oblečenia a darovaných vecí, manažovanie charitatívnych

projektov a zbierok. Pomáhanie, podpora komunít a pomáhajúcich organizácií je prirodzenou súčasťou Týmito

činnosťami sleduje svoj hlavný cieľ dosahovania merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu.

Motiváciou zakladateliek bola organická potreba vytvoriť v mieste bydliska priestor, ktorý poskytuje

udržateľné možnosti pre rôzne oblasti života, a zároveň priestor, ktorý je budovaný komunitou a slúži jej.

Baterkáreň vznikla ako projekt, ktorý v sebe spája nie len produkty, ale aj služby, vzdelávanie a humanitárnu

pomoc. Ľuďom ukazujeme konkrétne riešenia ich problémov, ktoré súvisia s udržateľnosťou, znižovaním

nadspotreby, cirkulárnou ekonomikou a spoločenskou zodpovednosťou. Princípy obehovosti komunikujeme

ľudskou rečou a zrozumiteľne, vytvárame príležitosti na osvojenie si kľúčových kompetencií. Poskytovaním
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nových typov služieb a vyučovaním nových zručností zvyšujeme adaptabilitu komunít na zmeny, ktoré so

sebou prináša klimatická zmena.

Predajom bezobalovej drogérie, prírodnej kozmetiky a produktov pre udržateľnú domácnosť

ponúkame zákazníkom alternatívy pre život s menším dopadom na životné prostredie. Služby a ponuka sú

zároveň nastavené tak, aby sa nad svojím spotrebiteľským správaním zamýšľali a hľadali alternatívne spôsoby

uspokojenia svojich potrieb. Na zmenu spotrebiteľského správania okrem predaja bezobalovej drogérie

apelujeme i prostredníctvom podujatí (swapy, prednášky, kurzy, diskusie), služieb (vzdelávanie, konzultácie)

a ponuky vlastných produktov (tvorba modulov a elektronických kníh).

Podporujeme komunitu, organizujeme spoločenské a kultúrne podujatia, poskytujeme priestor pre

témy, o ktorých sa v spoločnosti často nerozpráva. Nevyhýbame sa citlivým témam ako je psychické zdravie,

násilie na ženách či neplodnosť. Organizujeme materiálne zbierky s cieľom podporiť organizácie a ľudí

v núdzi a umocňovať pocity spolupatričnosti a solidarity. Snažíme sa pomôcť každému, kto nás o pomoc

požiada. Berieme to ako prirodzenú súčasť našej práce, a nie, nie všetkých a všetko fotíme na sociálne siete.

Pracujeme i s mládežou, sme jediným environmentálnym centrom v Trnavskom kraji. Budujeme

kapacity v oblasti ochrany životného prostredia, prispievame k rozvoju komunitného života, zdieľania

a vzájomnej podpory. Pri práci s mládežou sa zameriavame na rozvoj zručností 21. storočia v reálnom

a organickom prostredí. Frustráciu a klimatický žiaľ sa snažíme premeniť na zmysluplné aktivity s dopadom.

Dobrovoľníci nám pomáhajú taktiež s organizáciou podujatí, ich propagáciou a chodom. Učia sa využívať

sociálne siete zmysluplne a zámerne, využívať pri komunikácii fakty, voliť vhodné argumenty

a protiargumenty. Vedieme ich k aktívnemu občianstvu a participácii, a podporujeme ich v zmysluplných

činnostiach ďalšom rozvoji. Nájdu u nás priestor na sebarealizáciu, voľnosť na objavovanie a nástroje pre rast.

Pre podnik je veľmi dôležité spolupracovať s aktívnymi jedincami, iniciatívami i organizáciami. Veríme, že len

spoločne dokážeme viac. Silná a aktívna komunita je základ dobre fungujúceho mesta. S klimatickou krízou

prichádzajú čoraz väčšie a väčšie výzvy. Len spoločne ich vieme buď mitigovať či sa na ne adaptovať.

Komunitné reuse centrum Baterkáreň je priestorom kde ožíva cirkulárna budúcnosť. Svojou ponukou

služieb a tovarov poskytuje komunite nástroje a nové zručnosti, ktoré zvyšujú adaptabilitu komunít na zmeny,

ktoré prichádzajú s klimatickou krízou. Biznis modely budúcnosti musia byť postavené na princípoch

obehovej ekonomiky, - opravovaní, požičiavaní či vymieňaní už vyrobených produktov. RSP SVDM, s.r.o. je

integrálnou súčasťou obehovej ekonomiky štátu, obehová ekonomika je taktiež jednou zo základných stratégií

Európskej únie v rámci chystanej klimatickej legislatívy. Dôležitosť tohto konceptu teda každým dňom

narastá a musia sa o ňom dozvedieť čo najširšie masy. Preto si RSP zakladá na priamom kontakte s ľuďmi.
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SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ SPOLOČNOSTI ZA HOSPODÁRSKY ROK 2021

Rok 2021 bol objektívne ťažký rok.

Nekonečné obmedzenia pôsobili na mentálne i finančné sily. Baterkáreň a jej činnosť bola stále vo

veľmi veľa ohľadoch obmedzené. Aj keď sme sa snažili o online aktivity - čo je vidieť nižšie v časti o meraní

pozitívneho vplyvu - nebolo to ono; naše komunitné podujatia nám

veľmi chýbali, čo je vidieť aj na našich sociálnych sieťach.

Ale bojovali sme a bojujeme ďalej.

2/2021 sme spustili online reuse centrum baterkaren.nevyhadzujte.sk, v

6/2021 sme v spolupráci s FCC Slovensko spustili mestské reuse

centrum Back2Life, ktoré prevádzkujeme. Zamestnali sme tam 2 osoby

na plný pracovný pomer. To, že sme nezaháľali je vidieť aj na tom, že

sme vyhrali 40 konzultantských hodín pre vytvorenie Investičného

zámeru v spolupráci so spoločnosťou Centire.

Ten sme boli schopní podať na posúdenie Slovenskej sporiteľni, ktorá

mala rozhodnúť o udržateľnosti tohto plánu. Zámer bol postavený na

vytvorení 5 pracovných pozícií tak, aby pokrývali hlavné procesy v

spoločnosti (reuse, obchod, event management, dobrovoľníctvo) a

zvýšili sa obraty spoločnosti.

Snažíme sa o networkovanie, preto sme hrdí, že sme sa členom

platformy Circular Slovakia, ktorá združuje dôležitých hráčov v oblasti

obehovej ekonomiky na Slovensku. Vďaka tomuto členstvu sme boli

hosťami napríklad podcastu Čierna labuť či sme sa zúčastnili

slávnostného obedu s holandským veľvyslancom.

V roku 2021 sme nadviazali aj veľmi blízke vzťahy so nadáciou Pontis - konkrétne s projektovým

tímom “Budúcnosť INAK” - čo je program pre deti druhého stupňa základnej školy zameraný na ich postoj k

inováciám. Stali sme sa garantmi vzdelávacieho programu “Udržateľnosť” - školili sme mentorov, chystali

sme vzdelávacie moduly a voľnočasové aktivity pre deti účastné programu.

Rok 2021 bol pre podnik určite finančnou výzvou. V prvej polovici roka sme rozvíjali najmä predaj

drogérie a podobného sortimentu, naše aktivity boli najmä online. Hneď ako to bolo možné, spustili sme naše

obľúbené podujatia. Prijali sme nových zamestnancov do brigádnického pomeru. Počas svetovej pandémie

sme sa rozrástli personálne i fyzicky. Pribrali sme 2 ďalšie miestnosti (1 manipulačná, 1 eventová - Zdieľaná

dielňa) a neustále sme pracovali a pracujeme na rozvoji, finančnej stabilite a udržateľnosti nášho projektu.

taktiež sme na Slovensko priniesli veľmi pekný projekt “Nevyhadzujte.sk” - portál, ktorý je zameraný na
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darovanie nepoužívaných či nepotrebných vecí.

Naše reuse centrum sa taktiež posunulo o úroveň

vyššie, keď sme spustili aj jeho online verziu

(baterkaren.nevyhadzujte.sk), ktorá je schopná “obsluhovať”

celé Slovensko. Chceli sme zlepšiť tento systém aj pre

ľudí/zákazníkov - keďže dovtedy sme fungovali na albumoch

na sociálnej sieti Facebook.

V našej činnosti sa neustále snažíme o zlepšenie,

sprofesionalizovanie našich služieb; našim procesom a

komunikácii sa neustále snažíme dať riadnu a zrozumiteľnú

štruktúru. Zároveň sa snažíme, aby sme rozširovali možnosti,

ktoré sú pre RSP príjmom.

Vznikla tak nová miestnosť, ktorú sme nazvali

“Zdieľaná dielňa”, aby bolo jasné, aký má účel - je tu pre

ľudí/komunitu. Interne je určená najmä na podujatia, pre

komunitnú prácu či dobrovoľníctvo - tieto procesy sa tak už nemuseli odohrávať priamo v predajni drogérie,

čo nám dáva väčší manipulačný priestor a možnosti na organizáciu podujatí. Takáto dielňa má silný komunitný

a sociálny charakter a zároveň podporuje myšlienku obehovej ekonomiky v praxi.

Vo vybavení Zdieľne nám pomohla i

dotácia Trnavského samosprávneho kraja

(ok-nov-dec 2021) vďaka ktorej sme boli

schopní zabezpečiť jej vybavenie ako -

projektor, stoly, šijacie stroje atď (popísané

nižšie). Vďaka tejto podpore sme boli

schopní začať vlastnú internú odbornú

knižnicu a podarilo sa nám zorganizovať 3

interné vzdelávacie workshopy -

manažment sociálnych sietí či kampaňová

komunikácia sú jednoducho potreby tejto

doby. Mosty z chudoby z dielne ETP Slovensko boli neuveriteľným oknom do sveta a života ľudí žijúcich vo

vylúčených komunitách v bludných kruhoch generačnej chudoby. Je neuveriteľné, že v 21. storočí máme na

Slovensku stále ľudí a deti, ktoré žijú v domoch bez tepla či energií.

Koniec roka 2021 bol extrémne hektický, no i tak sme boli schopní rozšíriť ponuku našich

workshopov či kurzov, pracujeme na tom, aby priestor poslúžil komunite aj ako Požičovňa vecí, miesto na

stretávanie či Opravovne.

Zväčšuje sa tak priestor aj pre  potenciálne príjmy:

● na prenájom ďalším subjektom  (workshop, teambuilding, kurz..)
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● na organizáciu našich vlastných podujatí (družina, doučovanie, barter market, swap..)

● ako zdieľaná dielňa na prenájom pre širokú verejnosť

● pre stretávanie a činnosť dobrovoľníkov

● vzdelávanie pre školy či inštitúcie

Podarilo sa nám tak stabilizovať procesy aj v samotnom Reuse centre Baterkáreň, kde vďaka

vyčleneniu podujatí do vlastnej mestnosti (ZDielňa) - aj reuse centrum má svoje miesto (podarilo sa nám

doň zakúpiť aj tak potrebné regále a plastové boxy).

V roku 2021 sme do obehu vrátili vyše 12 tisíc predmetov ako knihy, oblečenie či hračky. Nášmu

partnerovi Ekocharita, ktorému odovzdávame oblečenie navyše (pretože je ho tak veľa, že ho všetko

nedokážeme vrátiť do obehu) sme odovzdali skoro 5 ton oblečenia. Ponuka a displej reuse centra má teda

konečne svoje stabilné miesto - hlavná ponuka (ktorá je online i offline) sa mení - podľa jednotlivých

týždňov - umožňuje to systematickosť a prehľadnosť ponuky. Preberanie, kontrola, ukladanie, vystavovanie,

rezervácia, fotografovanie, vkladanie inzerátov na web atď si vyžadujú v plnej prevádzke aspoň dvoch

pracovníkov centra - pracovať na zlepšovaní PR vecí z druhej ruky je poriadne veľa práce.

Nezaháľali sme ani v externých spoluprácach - zúčastnili sme sa na akcii “Mesto pre všetkých”

(24.06.2021) - kde sa prezentovali rôzni aktéri sociálnej politiky v Trnave. 26.6.2021 sme reprezentovali

Baterkáreň na rodinnom festivale “Lestival”, pre detských účastníkov sme si pripravili swap hračiek. Jana

Reháková bola detičky zo školy Felix učiť o kompostovaní, deti v základnej škole SUT učila o Bylinkách či o

tom, Ako pomôcť prírode. Stali sme sa mentorkami v kurze Komunitného organizovania organizácie

Greenpeace. A čo sa veľmi tešíme - podarilo sa nám taktiež získať ochrannú známku na “Baterkáreň”.

https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/OchrannaZnamka/Detail/1819-2021

Príjmy a výdavky RSP:

Už od vzniku sa snažíme naše príjmy čo najviac diverzifikovať s tým, že predaj drogérie sa považuje za

najstabilnejší v rámci cash flow analýzy - umožňuje hradiť nájomné či mzdy a nový tovar do predaja. Na

tomto základe zásadne staviame a budujeme tak “ekosystém”, ktorý aj vďaka tejto vlastnosti žije počas

svetovej pandémie, ktorá sa začala v 6 mesiacoch fungovania centra.

Príjmy - prevádzkovanie centra Back2life (spoločnosť FCC dotuje mzdy 2 FTE vo výške 2500eur, mesačne je

stanovený aj zisk pre RSP v rámci prevádzkovania centra ako takého), environmentálne vzdelávanie a tvorba

vzdelávacích modulov (školy, súkromné podniky - skvelý spôsob získavania príjmov), prevádzkovanie výdajní

zásielok (provízie - DPD + Packeta), samotné reuse centrum Baterkáreň, predaj tovaru (online/offline) v

obchode s čapovanou a sypanou drogériou, prenájom priestorov (pre externé podujatia), vstupné - vlastné
6
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podujatia (workshopy, swapy).

V prípade, že sa situácia stabilizuje - plánujeme sa venovať viac i organizácii vlastných podujatí a konferencií.

Výdavky - nákup tovaru a služieb (predaj drogérie funguje s priemernou maržou 25%-30%), prenájom

priestorov (v ktorých funguje prevádzka), kancelárske potreby, BOZP/PO (povinnosti zamestnávateľa), mzdy

či  odmeny.

Veľmi nám pomáha, že máme založené a funkčné občianske združenie SaUvedom - keďže na 99% nie

sme schopní fundraisovať na RSP - keďže pre štátne inštitúcie a donorov je RSP stále podnikateľským

subjektom a nie subjektom tretieho sektora. RSP tak žije v symbióze s občianskym združením, jeho aktivita je

popísaná vo vlastnej Výročnej správe dostupnej na www.sauvedom.sk

Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Hlavnými rizikami v podnikaní spoločnosti sú:

• Trhové riziko – pokles trhu v dôsledku svetovej nestabilite, presun zákazníkov k lacnejším variantám

• Riziko konkurencie – otvorenie podobného centra v lokalite

• Úrokové riziko – nedostatok zdrojov v dôsledku globálnej krízy finančných trhov môže mať za

následok zdražovanie peňazí pre financovanie aktivít v oblasti dlhodobého finančného prenájmu a vplyv

na hospodárske výsledky spoločnosti

• Kreditné riziko – riziko vyplývajúce z neschopnosti alebo neochoty protistrany splatiť svoje záväzky.

• Personálne riziko - nedostatok kvalitných pracovníkov.

• Finančné riziko - nedostatok finančných príležitostí a výziev, a spoluprác.

UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO

OBDOBIA

Po 31. decembri 2021 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie

skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

OBSTARANIE AKCIÍ, PODIELOV A DOČASNÝCH LISTOV

Spoločnosť neobstarala žiadne akcie, dočasné listy a obchodné podiely.

ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY

Spoločnosť nemá žiadne organizačné zložky.
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Informácie o účtovnej jednotke

Spoločnosť vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nezmenila adresu prevádzkarne,

ktorá nie je zapísaná v zákonom ustanovenej evidencii. Spoločnosť spustila druhú prevádzkáreň, čo bolo

riadne oznámené (príslušné ministerstvo i úrady).

Druh registrovaného sociálneho podniku (RSP): všeobecný RSP

Dátum priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku: 9.7.2020.

Registrovaný sociálny podnik má registráciu zapísanú na ORSR v časti “ďalšie právne skutočnosti”.

Spôsob zapájania zainteresovaných osôb do správy RSP v zmysle základného dokumentu

spoločnosti: poradný výbor

Dátum zriadenia poradného výboru : poradný výbor bol zriadený do 1 roka od priznania štatútu RSP - dňa

01.06.2021.

Spôsob kreovania poradného výboru: voľby

RSP má vypracovaný interný dokument pre poradný výbor.

Dátumy zasadnutí poradného výboru v roku 2021 - 01.06.2021, 01.09.2021, 01.12.2021

Počet členov: 3 - podľa Internej smernice - 2x priamo, 1x nepriamo zainteresovaná osoba

Druh a počet zainteresovaných osôb – členov poradného výboru k 31.12.2021:

1: priamo zainteresovaná osoba: zamestnanec RSP; ktorým na účely tejto smernice je fyzická osoba v

pracovnom pomere s RSP (Sivčáková)

2 : priamo zainteresovaná osoba: obyvateľ obce, v ktorej je umiestnená prevádzka RSP  (Rehák)

3: nepriamo zainteresovaná osoba : člen občianskeho združenia  (Šutová)

Zloženie orgánov RSP:

Zuzana Šutová, Rastislav Rehák, Lucia Sivčáková

RPS vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená nenastali zmeny v zložení jeho

orgánov.

Informácie o orgánoch spoločnosti k 31.12.2021:

štatutár: Simona Hlaváčová

konateľ: Jana Reháková

Poradný výbor
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Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky.

Predmety činnosti RSP:

• Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom

živnosti (veľkoobchod) 

• Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu 

Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach 

• Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení 

• Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 

• Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí 

• Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby 

• Administratívne služby 

• Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 

• Prenájom hnuteľných vecí 

• Textilná výroba 

• Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu 

• Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

• Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 

• Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce 

• Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok 

• Odevná výroba 

• Výroba sviečok a tieniacej techniky 

Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu 

• Prevádzkovanie jaslí 

ZISK

Zisk účtovnej jednotky za obdobie 2020 - 1 433,00,- EUR - použitie na stratu v zmysle zakl.dok.

Zisk účtovnej jednotky za obdobie 2021 - 1 232,09,- EUR - použitie/socializácia zisku v zmysle zakl.dok.,

využitie daňovej úľavy
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POSKYTOVANIE SPOLOČENSKY PROSPEŠNEJ SLUŽBY

Hlavným cieľom RSP v zmysle základného dokumentu spoločnosti je poskytovanie spoločensky prospešnej

služby v oblasti:

: tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva

: vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry

: tvorba,rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt

: poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti

Pozitívny sociálny vplyv Spoločnosť meria v prípade spoločensky prospešnej služby nasledovne:

A.) Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva: počtom uskutočnených podujatí na

zber oblečenia a produktov a ich návrat do obehu. Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak

Spoločnosť zorganizuje takéto podujatia v počte 4 za kalendárny rok. V kalendárnom roku, v ktorom

Spoločnosť získa štatútu RSP je pozitívny sociálny vplyv dosiahnutý ak Spoločnosť zorganizuje takéto

podujatia v počte 2.

: počet usporiadaných výmenných podujatí (swapov) online i offline v roku 2021 : swapov oblečenia

a hračiek obdobie jún až december 2021: 31

: v období január až máj 2021 sme v súlade s pandemickými opatreniami presunuli naše reuse

centrum do online priestoru (baterkaren.nevyhadzujte.sk) kde boli veci rezervovateľné a v Baterkárni sa

vyzdvihovali (niečo ako online predaj).

: ďalej sme usporadúvali pravidelné “Bazáriky” kde sa do obehu vracali produkty z domácostí, rôzne

potreby a i. - 3x (jarný, jesenný a vianočný)

Fotodokumentácia v prílohe č. 1.

B) Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry: počtom uskutočnených podujatí so zameraním na zdravý

pohyb a životný štýl a psychické zdravie. Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak sa

Spoločnosť zorganizuje takéto podujatia v počte 2 za kalendárny rok. V kalendárnom roku, v ktorom

Spoločnosť získa štatútu RSP je pozitívny sociálny vplyv dosiahnutý ak Spoločnosť zorganizuje takéto

podujatia v počte 1.

: počet usporiadaných podporných skupín v roku 2021 - téma Deti (Nosenie detí): 1x

: prednášky a workshopy o udržateľnom životom štýle: 3 (Klíčkovanie, Ako žiť udržateľne,

Kompostovanie)

: diskusia na Clubhouse - “Aj depresia nosí úsmev”
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: prednášky v školách: 6 (Deň zdravia - Zdravá výživa, Bylinky a Ako pomôcť prírode)

: prednáška na festivale “Učiaca sa Trnava” - 22.10.2021 - Ako žiť udržateľne

: Rozvoj tímu : Kampaňovanie, Linkedin, Mosty z chudoby (3 podujatia určené pre pracovníkov a

dobrovoľníkov postavené na potrebe získania zručností, ktoré sú nevyhnutné v rámci našej práce.

Komunikácia, PR, marketing či sociálne siete sú nevyhnutnou znalosťou v tejto dobe. Mosty z chudoby je

školenie vedené zástupcom organizácie ETP Slovensko. Cieľom tohto podujatia bol život vo vylúčených

komunitách na Slovensku, pochopenie chudoby, generačnej či energetickej chudoby.

Fotodokumentácia v prílohe č. 1.

C) Tvorba a rozvoj duchovných a kultúrnych hodnôt: počtom uskutočnených kreatívnych, umeleckých alebo

kultúrnych podujatí. Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak Spoločnosť zorganizuje takéto

podujatia v počte 2 za kalendárny rok. V kalendárnom roku, v ktorom Spoločnosť získa štatútu RSP je

pozitívny sociálny vplyv dosiahnutý ak Spoločnosť zorganizuje takéto podujatia v počte 1.

: počet usporiadaných podujatí v roku 2021: 1x výstava Burock_Art.. RSP vyčlenil priestor pre stálu

výstavu (nielen) mladých umelcov (pri vstupe do prevádzky).

: počet kurzov/workshopov inhouse: 7x (Lettering, Mydlo, Vosk. obrúsky, Mikuláš, Pranie,

Upratovanie)

: Týždeň dobrých skutkov - 22.-28.2.2021 - týždeň postavený na propagácii pomoci, vzájomnosti,

dobrovoľníctva a komunitného života.

: počet podujatí online: 16 - Instagram (1.4. – Veľká noc udržateľne (online) a ClubHouse:

- 7.2. - Zachráni handmade / slowfashion podnikanie planétu?

- 10.2. – Psychológia zmeny k udržateľnosti

- 11.2. – Talk o živote v bezobalovom biznise

- 1.3. – Témy o tele a duši: o kalíšku

- 31.3. – Greenwashing vo svete módy

- 12.4. – Udržateľne s Jankou 1: Ako začať?

- 19.4. – Udržateľne s Jankou 2: Šetrné pranie

- 21.4. – Psychológia zmeny klímy 18:00

- 21.4. – Minimalizmus #každý deň ZEME 19:30

- 22.4. – KAHOOT QUIZ #deň Zeme 11:30 (Sim a Janka)

- Klimatické riešenia pre Slovensko #deň Zeme 20:30 (Sim)

- 26.4. – Ako nakupovať, uskladňovať a používať potraviny udržateľné

- 17.5. – Udržateľná menštruácia: O menštruácii otvorene

- 24.5. – Udržateľný šatník: ako (ne)nakupovať oblečenie?

- 31.5. – Ako viesť deti k udržateľnosti
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Tak ako je spomenuté nižšie - prvá polovica roka 2021 sa naďalej niesla v duchu pandemických reštrikcií,

snažili sme sa teda budovať meno Baterkárne a naďalej vzdelávať ľudí online.

Fotodokumentácia v prílohe č. 1.

D) V zmysle poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti: počtom uskutočnených zbierok

materiálneho i finančného charakteru pre organizácie a ľudí v núdzi. Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za

dosiahnutý, ak spoločnosť zorganizuje zbierky v počte 2 za kalendárny rok. V kalendárnom roku, v ktorom

Spoločnosť získa štatútu RSP je pozitívny sociálny vplyv dosiahnutý ak Spoločnosť zorganizuje takéto

podujatia v počte 1.

: počet usporiadaných materiálnych zbierok: 5x (finančné zbierky sa neorganizovali) - (Zbierka pre

utečencov uviaznutých na bieloruských hraniciach, Vianočná zbierka pre deti v starostlivosti ETP

Slovensko (tu sme posielali 15 obrovských krabíc plných hračiek - ktoré mali a skončili pod

stromčekom detí z osád), Zbierka pre Trnavskú charitu (strava - zbierka v rámci týždňa Dobrých

skutkov), zbierka pre rodinu v núdzi (veľmi si vážime, že sa na nás obracajú s dôverou ľudia, ktorí

potrebujú pomoc. Necítime potrebu a ani tak nechceme činiť - aby sme túto časť našej práce využívali

na propagáciu na sociálnych sieťach. Obracajú sa na nás i ženy utekajúce pred násilnými mužmi - nie

je podľa nás ani etické aby sme ich tváre zneužívali na marketing), Zbierka pre organizáciu PreDobro.

Fotodokumentácia v prílohe č. 1.

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nezmenil merateľný pozitívny sociálny vplyv.

Záver:

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka splnil hlavný cieľ, ktorým je dosahovanie merateľného

pozitívneho sociálneho vplyvu (PSV).
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Ďalšie informácie:

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.

a) počet zamestnancov účtovnej jednotky :

1. priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia: 8

2. počet zamestnancov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka: 10

- 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: 1

b) Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5

Obchodného zákonníka, ani podľa podobných ustanovení iných predpisov.

c) Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2021 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17

ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2021 do 31.

decembra 2021.

d) Účtovná závierka je určená pre používateľov, ktorí majú primerané znalosti o obchodných a

ekonomických činnostiach a účtovníctve a ktorí analyzujú tieto informácie s primeranou pozornosťou.

Účtovná závierka neposkytuje a ani nemôže poskytovať všetky informácie, ktoré by existujúci a

potencionálni investori, poskytovatelia úverov a pôžičiek a iní veritelia, mohli potrebovať. Títo

používatelia musia relevantné informácie získať z iných zdrojov.

e) Informácie o orgánoch spoločnosti: štatutár: Simona Hlaváčová konateľ: Jana Reháková, Poradný

výbor

f) RSP účtuje v zmysle §14 odsek 1 zákona o SE v sústave podvojné účtovníctva, pričom účtovným

obdobím RSP je kalendárny rok.

g) RSP vo svojom účtovníctve v zmysle §14 odsek 2 zákona o SE osobitne sleduje činnosť vykonávanú ako

RSP, a to prostredníctvom tvorby analytických účtov

h) RSP nie je povinný mať v zmysle §14 odsek 3 zákona o SE účtovnú závierku a výročnú správu overenú

štatutárnym audítorom.

i) RSP získal nasledujúci majetok z dotácie, ktorú RSP získal od Trnavského samosprávneho kraja v
13



Zmysle čl. V. VZN č. 52/2019 Fond na rozvoj Trnavského kraja:

j)

Popis majetku
Spôsob

nadobudnutia,
resp. typ podpory

zostatková
cena k dátumu

vyradenia /
prevodu / k

31.12.

Vyradený
z

obchodné
ho

majetku
ku dňu:

Prevede
ný na

iný RSP
áno /
nie

Prevedený
na inú

spoločnosť
ako RSP
áno / nie

 ZD - Pracovné stoly 2x  dotácia TTSK  100%  x  nie  nie
 ZD - Pracovné stoličky 2x  dotácia TTSK  100%  x  nie  nie
 ZD - 6X skladacie stoly  dotácia TTSK  100%  x  nie  nie
ZD -  4x sedací vak  dotácia TTSK  100%  x  nie  nie
ZD -  1x notebook  dotácia TTSK  100%  x  nie  nie
ZD -  1x licencia - úprava
video  dotácia TTSK  100%  x  nie  nie
ZD -  1x licencia - úprava
grafík  dotácia TTSK  100%  x  nie  nie
ZD -  1x licencia - práca s
tabuľkami  dotácia TTSK  100%  x  nie  nie
ZD - 1x premietačka  dotácia TTSK  100%  x  nie  nie
ZD - 1x mediálne centrum
Xiaomi  dotácia TTSK  100%  x  nie  nie
ZD - 1x plátno prenosné,
sťahovacie  dotácia TTSK  100%  x  nie  nie
ZD - 1x kamera s grafickou
kartou  dotácia TTSK  100%  x  nie  nie
ZD - 2x šijacie stroje s
pomôckami a
príslušenstvom  dotácia    TTSK  100%  x  nie  nie
ZD - 3x stolné lampy  dotácia TTSK  100%  x  nie  nie
ZD - 3x lampa so
zväčšovacím sklom  dotácia TTSK  100%  x  nie  nie
ZD - 1x sada - náradie na
opravu malej elektroniky  dotácia TTSK  100%  x  nie  nie
ZD - 1x spájkovačka  dotácia TTSK  100%  x  nie  nie
ZD - 4x Stolová hry o
klimatickej kríze a
životnom prostredí  dotácia TTSK  100%  x  nie  nie
ZD - 4x jednoplatničky  dotácia TTSK  100%  x  nie  nie
R - kovové regály  dotácia TTSK  100%  x  nie  nie

(ZD = umiestnenie Zdieľaná Dielňa, R = umiestnenie Reuse centrum)

k) Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

l) 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.

m) RSP počas obdobia, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nemenil %-nu výšku zisku, ktorú sa zaviazal

používať na dosiahnutie hlavného cieľa.

n) RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nevyužil servisné poukážky
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o) RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nevyužil zníženú sadzbu DPH (10%)

p) RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nevyužil výhody pri verejnom

obstarávaní

q) RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka 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.

r) RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka neplnil obmedzenia v zmysle § 24

odsek 2 zákona o SE keďže účtovná jednotka neprijala žiaden podmienečne vratný finančný príspevok.

s) RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, 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).

t) RSP vyhlasuje, že využil úľavu na dani z príjmu v zmysle § 17 ods. 1 písm. g) zákona o SE. O využití

daňovej úľavy - je rozhodnuté v zmysle základného dokumentu (t.j. zmysle Rozhodnutia jediného

spoločníka) nasledovne: 258,74,-EUR /riadok 610 Súvahy (zisk za 2021: 1232,09,-EUR)

Úľavu na dani z príjmu RSP použil na: dosiahnutie hlavného cieľa (podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona

o SE) v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka - konkrétne - zasielanie balíkov vyzbieraných

hračiek cez službu Packeta do ETP Slovensko, zakúpenie popisovacej tabule na pracovisko,

zakúpenie odbornej literatúry do internej knižnice (k dispozícii najmä zamestnancom), zakúpenie

prístupov na 2 roky do modulu Enviro - pre účely interného vzdelávania.

účel druh dokladu interné číslo
dokladu

externé číslo
dokladu

použitá suma

poštovné
(Packeta Slovakia s. r. o.) -

pre ETP Slovensko
(Vianoce)

faktúra 22100174 321156960 44,15,-EUR

poštovné
(zásielkovňa/packeta) - ETP

Slovensko - (Vianoce)

faktúra 22100175 321153299 42,14,-EUR

Allboards Česko s.r.o. -
tabuľa popisovacia (na

pracovisko)

faktúra 22100001 210100097 43,38,-EUR

Martinus (doughnut
economics) - odborná

knižnica (interné
vzdelávanie - zvyšovanie

odbornej kvalifikácie)

faktúra 22100010 1151066711 4,27,-EUR
(zo 16,-EUR)

Martinus (Přírodě na stopě..)
- odborná knižnica (interné
vzdelávanie - zvyšovanie

faktúra 22100002 1117571731 0,-EUR
(zo 74,11,-EUR)
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odbornej kvalifikácie)

Verlag Dashöfer,
vydavateľstvo, s.r.o. - kurz

“enviro” na 2021-2022
(interné vzdelávanie -
zvyšovanie odbornej

kvalifikácie)

faktúra 22100018 F21000145 124,80,-EUR

u) RSP odoberal v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby od závislej osoby,

ktorá nie je registrovaným sociálnym podnikom - RSP vyhlasuje, že spĺňa výnimku na odoberanie služieb

od závislej osoby, ktorá nie je RSP v zmysle § 24 odsek 5, písmeno a - v roku 2021 sa jednalo o

podnájomné na miestnosť (ktorá je aktuálne prezývaná Zdieľaná dielňa) vo výške 550,-EUR/mesiac - v

období september až december 2021.

v) RSP nedodával v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby závislej osobe,

ktorá je právnickou osobou a nie je registrovaným sociálnym podnikom.

w) RSP neodoberal v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby závislej osobe,

ktorá je fyzickou osobou.

x) RSP si v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nevzal úver alebo pôžičku od závislej osoby.

y) RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka (2021), dosiahol zisk, z ktorého

100% po zdanení použil v zmysle základného dokumentu (a v zmysle relevantného Rozhodnutia

jediného spoločníka) nasledovne: doplnenie Rezervného fondu. O využití daňovej úľavy - je rozhodnuté

v zmysle základného dokumentu nasledovne - viď bod t.

z) 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.

PODNIKATEĽSKÉ ZÁMERY NA HOSPODÁRSKY ROK 2022

Rok 2022 sa má niesť v duchu stabilizácie a následného rozvoja už rozvinutých procesov tak, aby bol

podnik - ktorý je počas celého svojho fungovania nonstop v reaktívnom móde - udržateľný nielen finančne -

ale i personálne. V súlade s pripravovaným Investičným zámerom podnik mieni svoje sily venovať event

managementu, organizovaniu podujatí (inhouse, externe), tvorbe vlastných služieb a obsahu (ako vzdelávacie

moduly, vlastné workshopy, či vlastné sady na výrobu handmade predmetov) a v neposlednom rade ďalšiemu

networkingu. Vidíme totižto potrebu zapojenia podniku do väčších - možno medzinárodných sietí tak, aby

RSP získal silnejšiu pozíciu na trhu. RSP taktiež vidí veľký potenciál v rozvoji reuse centra (Centra spätného

odberu vecí) v Baterkárni (zvýšič dosah online reuse centra na celé Slovensko) či v rozvoji konzultantských

služieb (napr. vznik reuse centier v ďalších samosprávach).
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Prílohy:

Príloha č. 1 - pozitívne sociálne vplyvy RSP SVDM, s.r.o. - dokumentácia

Zostavené dňa:

V Trnave, dňa 25. júna
2022

Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky

Podpisový záznam
osoby zodpovednej za
zostavenie účtovnej
závierky:

Podpisový záznam
osoby zodpovednej za
vedenie účtovníctva:

Schválené dňa: 28.6.2022
V Trnave,
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