Výročná správa registrovaného sociálneho podniku
k 31.12.2020

Názov spoločnosti: GOEL media s.r.o.
Dátum vzniku (zápisu do príslušného registra): 26.02.2016
Sídlo: Niklová 2190, 926 01 Sereď
Adresa prevádzkarne zapísanej v živnostenskom registri:
Niklová 2190, 926 01 Sereď
Spoločnosť vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2020, nezmenila adresu prevádzkarne, ktorá nie je
zapísaná v zákonom ustanovenej evidencii.
(oznamovacia povinnosť v zmysle § 27 ods. 3 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike
a sociálnych podnikoch)
Druh registrovaného sociálneho podniku (RSP): integračný a všeobecný RSP*
Dátum priznania štatútu: 27.11.2020
Spôsob zapájania zainteresovaných osôb do správy RSP v zmysle základného dokumentu spoločnosti:
poradný výbor
Dátum zriadenia poradného výboru / demokratickej správy - splnenie povinnosti v zmysle § 6 ods. 1
písm. b) zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v platnom znení
(zákon o SE): 27.11.2020
Spôsob kreovania poradného výboru: voľby
RSP má vypracovaný interný dokument pre poradný výbor
Dátumy zasadnutí poradného výboru v kalendárnom roku 2020: 27.11.2020
RSP má vypracované zápisnice zo všetkých zasadnutí poradného výboru
Počet členov poradného výboru k 31.12.2020: 3
Druh a počet zainteresovaných osôb – členov poradného výboru k 31.12.:
1) zamestnanec so zdravotným znevýhodnením
2) zamestnanec so zdravotným znevýhodnením
3) obyvateľ obce
Zloženie orgánov RSP:
Konateľ, valné zhromaždenie, poradný výbor
RPS vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2020 nenastali nasledujúce zmeny v zložení jeho orgánov: RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2020 nemal vyhlásený konkurz na majetok, nebolo voči nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo nebol zrušený konkurz pre nedostatok
* vyberte z uvedených variant
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majetku. RSP zároveň vyhlasuje, že ku dňu zostavenia účtovnej závierky nie je v reštrukturalizácii a
nie je v likvidácii.
RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2020 nesplynul alebo sa nezlúčil s inou osobou, ktorá nebola
registrovaným sociálnym podnikom. RSP zároveň vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2020, sa
nerozdelil. V prípade rozdelenia RSP, osoby, na ktoré prešlo imanie RSP boli / neboli* registrovanými
sociálnymi podnikmi.
Predmety činnosti RSP:
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
Reklamné a marketingové služby,
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného
Počítačové služby
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
Vydavateľská činnosť
Faktoring a forfaiting
Administratívne služby
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
Čistiace a upratovacie služby
Fotografické služby
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Vykonávanie činnosti podriadeného finančného agenta v oblasti poistenia alebo zaistenia
Vykonávanie činnosti podriadeného finančného agenta v oblasti poskytovania úverov
Vykonávanie činnosti podriadeného finančného agenta v oblasti prijímania vkladov
Textilná výroba
Odevná výroba
Prenájom hnuteľných vecí
Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
Výroba bižutérie a suvenírov
Prevádzkovanie jaslí
Prevádzkovanie výdajne stravy
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
RSP v kalendárnom roku nemenil predmety činnosti.
(oznamovacia povinnosť v zmysle § 27b ods. 1 písm. a) zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike
a sociálnych podnikoch)
* vyberte z uvedených variant
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Hlavným cieľom RSP v zmysle základného dokumentu spoločnosti je poskytovanie spoločensky
prospešnej služby v oblasti:
poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
Činnosť, ktorou spoločnosť dosahuje pozitívny sociálny vplyv v zmysle základného dokumentu
spoločnosti je najmä:
- V zmysle poskytovania spoločensky prospešnej služby poskytovania sociálnej pomoci a
humanitárnej starostlivosti Spoločnosť pomáha ženám v núdzi, rodinám v núdzi, rodinám
s ťažko postihnutými deťmi alebo organizáciám zameraným na pomoc týmto skupinám
rodičov/rodín. Týmto prispieva k zdravšiemu vývinu detí a ich rýchlejšiemu zaspávaniu, čo
pomáha znižovať napätie v rodinách, zmierňovať stres a depresie a zvyšovať psychickú
pohodu rodičov i detí. To vedie k zvýšeniu pocit bezpečia detí a ich sebavedomia, v dôsledku
čoho z nich vyrastú jedinci, ktorí budú poznať svoju hodnotu a plnohodnotne sa budú vedieť
zaradiť do spoločnosti a pozitívne ju ovplyvňovať.
- V zmysle poskytovania spoločensky prospešnej služby podpory zamestnanosti Spoločnosť
zamestnáva zraniteľné a znevýhodnené osoby. Ich zamestnávaním Spoločnosť sleduje cieľ
ich (opätovného) sociálneho začlenenia
Spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu v zmysle základného dokumentu:
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť v prípade získania štatútu
všeobecného registrovaného sociálneho podniku: počtom darovaných kidvakov ženám v
núdzi, rodinám v núdzi, rodinám s ťažko postihnutými deťmi alebo organizáciám
zameraným na pomoc týmto skupinám rodičov/rodín. Pozitívny sociálny vplyv sa považuje
za dosiahnutý, ak Spoločnosť daruje 2ks kidvakov na 100ks predaných, zvyškový materiál a
min. 20 hodín poradenstva v oblasti problematiky spánku a uspávania detí ročne aspoň 24
ženám v núdzi, rodinám v núdzi, rodinám s ťažko postihnutými deťmi alebo organizáciám
zameraným na pomoc týmto skupinám rodičov/rodín. V porovnaní s ponukou a činnosťou
bežného podnikateľa dosahuje Spoločnosť touto činnosťou a svojimi výrobkami väčší
pozitívny sociálny vplyv najmä tým, že rodičom a rodinám v nepriaznivej sociálnej situácii
poskytuje svoje výrobky zdarma alebo za nižšiu cenu ako bežným zákazníkom, čím
umožňuje aj týmto rodičom pomocou svojich výrobkov znížiť napätie v rodinách, stres a
depresie, zvýšiť psychickú i fyzickú pohodu rodičov a ich detí a prispieva tak k zvyšovaniu
pocitu bezpečia a k zdravšiemu vývoju detí.
- služby na podporu zamestnanosti v prípade získania štatútu integračného podniku:
percentom zamestnaných znevýhodnených osôb a/alebo zraniteľných osôb z celkového
počtu zamestnancov Spoločnosti v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z.
Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak Spoločnosť zamestnáva príslušné
percento zraniteľných a/alebo znevýhodnených osôb v zmysle príslušných ustanovení
zákona č. 112/2018 Z. z.

* vyberte z uvedených variant
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V prípade integračného podniku:
percentom zamestnaných znevýhodnených osôb a/alebo zraniteľných osôb z celkového počtu
zamestnancov spoločnosti v zmysle príslušných ustanovení zákona o SE. Pozitívny sociálny vplyv sa
považuje za dosiahnutý, ak Spoločnosť zamestnáva príslušné percento zraniteľných a/alebo
znevýhodnených osôb v zmysle príslušných ustanovení zákona o SE,
resp. znenie v zmysle základného dokumentu, ak je % záväzok vyšší ako stanovuje zákon o SE v § 12
ods. 2.
Vyhodnotenie:
RSP v kalendárnom roku 2020 splnil hlavný cieľ, ktorým je dosahovanie merateľného pozitívneho
sociálneho vplyvu (PSV).
Obdobie, druh PSV (v prípade viacerých merateľných PSV) a dôvod nesplnenia:
--Prehľad plnenia PSV pre integračný podnik:
V prípade integračného podniku - prehľad o vývoji zamestnávania znevýhodnených a/alebo
zraniteľných osôb
mesiac
(stav ku koncu mesiaca)
november
december

% zamestnaných
znevýhodnených osôb a/alebo
zraniteľných osôb z celkového
počtu zamestnancov v TPP
50%
50%

merateľný PSV
splnený / nesplnený
splnený
splnený

Vyhodnotenie:
RSP ako integračný podnik splnil merateľný PSV v kalendárnom roku 2020.
alebo
RSP v kalendárnom roku 2020 nezmenil merateľný pozitívny sociálny vplyv.
(oznamovacia povinnosť v zmysle § 27 ods. 3 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike
a sociálnych podnikoch)
V prípade RSP, ktorý je obchodnou spoločnosťou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, RSP plnil
podmienku v zmysle §6 odsek 1, písm. h) zákona o SE o minimálnom počte zamestnancov a ich
úväzkoch.
RSP účtuje v zmysle §14 odsek 1 zákona o SE v sústave podvojné účtovníctva, pričom účtovným
obdobím RSP je kalendárny rok.
RSP vo svojom účtovníctve v zmysle §14 odsek 2 zákona o SE osobitne sleduje činnosť vykonávanú
ako RSP, a to prostredníctvom tvorby analytických účtov.
RSP nie je povinný mať v zmysle §14 odsek 3 zákona o SE účtovnú závierku a výročnú správu overenú
štatutárnym audítorom.
* vyberte z uvedených variant
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Povinnosť auditu u RSP vzniká, ak:
1. príjem verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane v účtovnom období, za ktoré je účtovná
závierka zostavená, presiahne 200.000 € alebo
2. všetky príjmy RSP v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahnu 500.000
€
RSP získal nasledujúci majetok z dotácie, nevrátenej časti podmienečne vratného príspevku, z
inej podpory alebo verejných prostriedkov:

Popis majetku

Spôsob
nadobudnutia,
resp. typ podpory

zostatková
cena
k dátumu
vyradenia /
prevodu / k
31.12.

Prevedený
Vyradený z
Prevedený
na inú
obchodného
na iný RSP spoločnosť
majetku
áno / nie
ako RSP
ku dňu:
áno / nie

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 v kalendárnom roku 2020 nemenil %-nu výšku zisku, ktorú sa zaviazal používať na dosiahnutie
hlavného cieľa.
(oznamovacia povinnosť v zmysle § 27 ods. 3 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike
a sociálnych podnikoch)
RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2020 nevyužil servisné poukážky
RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2020 využil zníženú sadzbu DPH (10%)
RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2020 nevyužil výhody pri verejnom obstarávaní
RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2020 neprijal verejné prostriedky (ak nešlo o plnenie
podmienky podľa §17 ods. 3 zákona o SE) 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.
RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2020 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:
* vyberte z uvedených variant

5

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 prekročila / neprekročila* 5-násobok sumy najnižšej mzdy
(podmienky musia byť dodržané kumulatívne)
RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2020 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).
RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2020 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.)
RSP vyhlasuje, že využil úľavu na dani z príjmu v zmysle § 17 ods. 1 písm. g) zákona o SE.
V prípade, ak RSP využil úľavu na dani z príjmu, využil ju v % výške 100% Úľavu na dani z príjmu použil
na*:
1) dosiahnutie hlavného cieľa (podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o SE) v období, za ktoré je zostavená
účtovná závierka,
2) prevod peňažných prostriedkov vo výške kladného rozdielu medzi úľavou na dani a nákladmi na
dosiahnutie hlavného cieľa (podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o SE) podľa písmena a).
RSP neodoberal v kalendárnom roku 2020 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 nedodával v kalendárnom roku 2020 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 nedodával v kalendárnom roku 2020 tovary alebo služby závislej osobe, ktorá je fyzickou osobou.
V prípade, ak dodával, celkové náklady na tieto tovary alebo služby v príslušnom kalendárnom roku
dosiahli výšku ............. eur. Najvyššia mzda v RSP za rovnaké obdobie dosiahla výšku ............. eur. RSP
splnil obmedzenie obchodovania v zmysle §24 odsek 7 zákona o SE.
RSP si v kalendárnom roku 2020 nevzal úver alebo pôžičku od závislej osoby. Ak si RSP vzal úver alebo
pôžičku od závislej osoby, úrok z tohto úveru alebo pôžičky presahuje / nepresahuje* základnú
úrokovú sadzbu podľa osobitného predpisu.
RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2020 dosiahol zisk, z ktorého 100 % po zdanení použil
v zmysle základného dokumentu nasledovne*:
inak:
- na investíciu účelovo určenú na dosiahnutie merateľného PSV
* vyberte z uvedených variant

6

RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2020 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.
RSP malo v období, v kalendárnom roku 2020 nasledujúce príjmy v členení podľa zdrojov:
Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja vlastných výrobkov
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
SÚVAHA
Vybrané ukazovatele o majetku a záväzkoch
STRANA AKTÍV SÚVAHY
Majetok spolu
A. Neobežný majetok
A.1 Dlhodobý nehmotný majetok
A.II Dlhodobý hmotný majetok
A.III Dlhodobý finančný majetok
B. Obežný majetok
B.I Zásoby
B.II Dlhodobé pohľadávky
B.III Krátkodobé pohľadávky
B.IV Finančný majetok
STRATA PASÍV SÚVAHY
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU
A. Vlastné imanie
A.I. Základné imanie
A.II. Kapitálové fondy
A.III. Fondy zo zisku
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená
strata z min. rokov
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení
B. Záväzky
B.I. Dlhodobé záväzky
B.II. Dlhodobé rezervy
B.III. Dlhodobé bankové úvery
B.IV. Krátkodobé záväzky
B.IV.1 Záväzky z obchodného styku
B.VI. Bežné bankové úvery
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci

* vyberte z uvedených variant

ROK 2020
16093
1862
1862
14231
3252
3446
7533
2020
16093
10270
5000
72
2104
3094
5823
0
0
0
5823
969
0
0
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VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu
63312
I. Tržby z predaja tovaru
2812
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a
46521
služieb
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
13979
Náklady na hospodársku činnosť spolu
59732
A. Náklady na obstaranie predaného
1484
tovaru
B.
Spotreba
materiálu,
energie
14935
a ostatných neskladovateľných dodávok
C. Služby
7038
D. Osobné náklady
34182
E. Dane a poplatky
204
F.
Odpisy
a opravné
položky
1863
k dlhodobému nehmotnému majetku
H. Opravné položky k pohľadávkam
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť
26
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3580
Pridaná hodnota
25867
Výnosy z finančnej činnosti
20
Náklady na finančnú činnosť
506
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
-486
Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením 3094
Daň z príjmov
CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO
3094
ZDANENÍ
Spoločnosť dosiahla zisk v sume 3094 Eur, ktorý je tvorený najmä z hospodárskej činnosti.
V Seredi dňa 29.06.2020

...................................................................
GOEL media s.r.o.
Pavol Šesták
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu
Podpis štatutárneho zástupcu

Prílohy:
Účtovná závierka k 31.12.2020
* vyberte z uvedených variant
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