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1 IDENTIFIKÁCIA SUBJEKTU

Obchodné meno:

WMS, s.r.o.

Sídlo spoločnosti:

Svätoplukova 3230/5, 010 01 Žilina

Dátum založenia:

24.10.2006

Dátum vzniku (zápisu do príslušného

Obchodný register Okresného súdu Žilina,

registra):

Oddiel: Sro, vložka č. 74382/L

Druh RSP:

integračný

Dátum priznania štatútu:

09.11.2020

Spôsob zapájania zainteresovaných
osôb do správy RSP v zmysle
základného dokumentu spoločnosti:

poradný výbor

Dátum zriadenia poradného výboru:

08.02.2021

Spôsob kreovania poradného výboru:

voľby

Štatutárny orgán:

Ing. Tomáš Sroka

Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.08.2006 v zmysle príslušných
ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
Spoločnosť vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nemá zriadenú
prevádzku, ktorá je zapísaná v živnostenskom registri.

RSP má vypracovaný interný dokument pre poradný výbor.
Dátumy zasadnutí poradného výboru v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka:
08.02.2021, 20.04.2021

RSP má vypracované zápisnice zo všetkých zasadnutí poradného výboru
Počet členov poradného výboru k 31.12.2021: 3
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Druh a počet zainteresovaných osôb – členov poradného výboru k 31.12.2021:
1) Ing. Filip Znamenák - zamestnanec,
2) Adrián Frič - zamestnanec
3) Roman Kubica - obyvateľ mesta Žilina

1.1 Predmet činnosti
⮚ kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
⮚ kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
⮚ sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
⮚ nákup a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky,
⮚ poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky, vrátane systémovej údržby softwaru,
⮚ návrh a optimalizácia informačných technológií,
⮚ reklamná a propagačná činnosť,
⮚ podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
⮚ kresličské a grafické práce na počítači podľa predlohy,
⮚ fotografické služby,
⮚ poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
⮚ prieskum trhu a verejnej mienky,
⮚ automatizované spracovanie dát,
⮚ prekladateľstvo a tlmočníctvo z a do jazyka anglického a nemeckého,
⮚ nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,
⮚ nákup a predaj spotrebnej elektroniky a bielej techniky,
⮚ zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia,
⮚ marketing,
⮚ ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností.

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nemenil predmety činnosti.
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2 ORGÁNY SPOLOČNOSTI
Orgánmi spoločnosti sú:
⮚ valné zhromaždenie,
⮚ konateľ,
⮚ poradný výbor.
RSP vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená nastali zmeny
v zložení jeho orgánov.
Valné zhromaždenie
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Zakladateľ ako jediný spoločník
vykonáva všetky jeho právomoci.

Zakladateľ – Ing. Tomáš Sroka
Konateľ
Spoločnosť má jedného konateľa, ktorý je štatutárnym orgánom spoločnosti.
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Konateľ sa v mene spoločnosti podpisuje tak,
že k napísanému, vytlačenému alebo odtlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj
vlastnoručný podpis a funkciu.
Konateľ – Ing. Tomáš Sroka

Narodil sa v roku 1984. Inžiniersky titul získal na Ekonomickej univerzite v Bratislave
na Národohospodárskej fakulte. Od roku 2006 je majiteľom a konateľom spoločnosti WMS,
s.r.o.:
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− Riadenie spoločnosti zameranej na tvorbu web stránok, eshopov, vlastných portálov,
informačných systémov na mieru, internetový marketing a obchodnú činnosť
− Zdriemnisi.sk, shop zameraný primárne na predaj matracov vyrobených na Slovensku
a všetkého čo patrí k dobrému spánku
− Zarohom.sk, vyhľadávač lokálnych firiem s možnosťou ich hodnotenia
− Zlavovékupóny.sk, jeden z prvých zľavových portálov na Slovensku (01/2011 predané
spoločnosti Centrum Holdings)
V roku 2010 získal ocenenie Mladý inovatívny podnikateľ WMS za projekt Zarohom.sk.
V rokoch 2011 – 2014 pracoval ako Country manager pre spoločnosť Zlavomat a v rokoch
2015 – 2017 pre spoločnosť Liftago. Od roku 2017 je majiteľom a konateľom spoločnosti
Visitero.

Poradný výbor
Poradný výbor tvoria minimálne 3 členovia. Členom poradného výboru môže byť len
zainteresovaná osoba. Poradný výbor sa zúčastňuje na fungovaní Spoločnosti, na dosahovaní
jej pozitívneho sociálneho vplyvu a na hodnotení dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu
prerokovaním, právom na informácie, kontrolnou činnosťou.
Poradný výbor – členovia poradného výboru boli riadne zvolení dňa 08.02.2021
Členovia poradného výboru zvoleného 08.02.2021:
⮚ Ladislav Sroka
⮚ Mária Sroková Gašperová
⮚ Pavol Slezák

Zmena poradného výboru dňa 20.04.2021:
⮚ Ing. Filip Znamenák
⮚ Adrián Frič
⮚ Roman Kubica
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3 PROFIL SPOLOČNOSTI
Spoločnosť pôsobí na trhu od roku 2006.
Venuje sa najmä prevádzkovaniu internetového
obchodu. Tovary a služby sú ponúkané
prostredníctvom online predaja na webstránke
www.zdriemnisi.sk
Produkty: matrace, rošty, postele a doplnky do spálne

Rok 2021 bol pre našu firmu a náš e-shop v znamení turbulentného rastu. Celý rok bol
poznačený pandémiou COVID-19. Online predaje vo výraznej miere ovplyvnili pandemické
opatrenia. Najmä prvý kvartál, kedy boli povinne zatvorené kamenné predajne, sme
zaznamenali vysoké počty objednávok. V prvom kvartáli sme však narazili aj na obmedzenia
pri dodávkach tovarov skrz nedostatok niektorých materiálov potrebných na výrobu matracov.
Tento poznatok nás donútil k vytvoreniu vlastného skladu a dostatočného sa zásobenia
tovarom na ďalšie obdobie. Vyladenie procesov v sklade a dostatočné zásobenie sa v auguste
a septembri nám umožnilo úspešne zvládnuť posledný kvartál v roku. Zákazníkom sme
dokázali doručiť ich nové matrace už na druhý deň od objednania.
Naším cieľom je naďalej poskytovať kvalitné produkty a služby naším zákazníkom.
Držať si vysoké hodnotenie spokojnosti od zákazníkov. Tak isto by sme chceli rozširovať
portfólio našich produktov.
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4 ZHODNOTENIE DOSAHOVANIA POZITÍVNEHO SOCIÁLNEHO VPLYVU

Spoločnosť je od 09.11.2020 registrovaným sociálnym podnikom. Hlavným cieľom
WMS, s.r.o. je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním
spoločensky prospešnej služby v oblasti služby na podporu regionálneho rozvoja a
zamestnanosti.
Spoločnosť prispieva k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním
spoločensky prospešnej služby v oblasti zamestnanosti a to zamestnávaním zraniteľných osôb
a znevýhodnených osôb. Tieto si osvoja pracovné návyky a získajú nové zručnosti pre výkon
povolania, čo zvýši šance na ich opätovné spoločenské začlenenie berúc do úvahy ich
novonadobudnutú mieru finančnej autonómie a samostatnosti, sebadôvery či schopnosti
fungovať v prostredí pracovného kolektívu. Uvedené bude mať na osoby pozitívny sociálny
vplyv. Dôjde k odstráneniu vylúčenia týchto osôb a k ich začleneniu z okraja spoločnosti do
reálneho života.
Spôsob meranie pozitívneho sociálneho vplyvu:
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..
Cieľ RSP:
Hlavným cieľom RSP v zmysle základného dokumentu spoločnosti je poskytovanie
spoločensky prospešnej služby v oblasti služby na podporu regionálneho rozvoja
a zamestnanosti.
RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nezmenil
sociálny vplyv.
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merateľný pozitívny

Prehľad o vývoji zamestnávania znevýhodnených a zraniteľných osôb
1 - 12 mesiac

% zamestnaných

merateľný PSV splnený /

stav ku koncu mesiaca

znevýhodnených osôb a/alebo

nesplnený

zraniteľných osôb z celkového
počtu zamestnancov v TPP
1/2021

66,67 %

Splnený

2/2021

66,67 %

Splnený

3/2021

50,00 %

Splnený

4/2021

62,50 %

Splnený

5/2021

57,14 %

Splnený

6/2021

57,14 %

Splnený

7/2021

57,14 %

Splnený

8/2021

62,50 %

Splnený

9/2021

70,00 %

Splnený

10/2021

72,73 %

Splnený

11/2021

66,67 %

Splnený

12/2021

72,73 %

Splnený

Záver:
RSP ako integračný podnik splnil merateľný PSV v období 01-12/21.

Spoločnosť WMS, s.r.o. zamestnávala k 31.12.2021 11 zamestnancov – z toho 8

boli

zdravotne znevýhodnení.

Celkový počet
zamestnancov
Stav
k 31.12.2021

Počet zamestnancov so
zdravotným
znevýhodnením

11

8

8

Podiel zamestnancov
so zdravotným
znevýhodnením na
celkovom počte
72,73 %

Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak integračný podnik zamestnáva z
celkového počtu zamestnancov najmenej 30 % znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb. Na
základe uvedenej tabuľky, možno konštatovať, že spoločnosť dosiahla pozitívny sociálny
vplyv.
Počet zamestnancov účtovnej jednotky:
1. priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia:
5,7
2. počet zamestnancov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka:
11
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.
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5 ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2021 je zostavená ako riadna účtovná závierka
podľa §17 ods. 6 zákona NR SR č.431/2002 Z.z. o účtovníctve za účtovné obdobie od
01.01.2021 do 31.12.2021. Ročná účtovná závierka obsahuje tieto súčasti:
⮚ Výkaz – Súvaha Úč MÚJ 1-01
⮚ Výkaz ziskov a strát Úč MÚJ 2-01
⮚ Poznámky Úč MÚJ 3-01
⮚ Správa audítora
Daňové priznanie bolo podané elektronicky a súčasne bola účtovná závierka zaslaná
elektronicky a uverejnená v registri účtovných závierok.
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
a ani 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 a ani sa
nezlúčil

s inou osobou, ktorá nebola registrovaným sociálnym podnikom. RSP zároveň

vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, sa nerozdelil.

V poznámkach sa uvádzajú ďalšie informácie o:
a) použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,
RSP účtuje v zmysle §14 odsek 1 zákona o SE v sústave podvojného 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 je je povinný mať v zmysle §14 odsek 3 zákona o SE účtovnú závierku a výročnú
správu overenú štatutárnym audítorom.
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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 €

b) údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

RSP

v roku 2021 nezískal majetok z dotácie, nenávratnej časti podmienečne vratného

finančného príspevku, z inej podpory alebo verejných prostriedkov
c) údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,

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 počas obdobia, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nemenil %-nu výšku zisku, ktorú
sa zaviazal používať na dosiahnutie hlavného cieľa.
d) výnosoch,
RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nevyužil servisné
poukážky
RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka využil níženú sadzbu
DPH (10%)
RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nevyužil výhody pri
verejnom obstarávaní
RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka 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.
e) nákladoch,
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RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, plnil

obmedzenia

v zmysle § 24 odsek 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
(podmienky musia byť dodržané kumulatívne)

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).
RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, 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.)
f) daniach z príjmov,
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).
g) spriaznených osobách
RSP odoberal v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby od
závislej osoby, ktorá nie je registrovaným sociálnym podnikom.
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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 dodával v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, 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 odoberal v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby závislej
osobe, ktorá je fyzickou osobou. RSP splnil obmedzenie obchodovania v zmysle §24 odsek 7
zákona o SE.
RSP si v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nevzal úver alebo pôžičku od
závislej osoby. Ak si RSP vzal úver alebo pôžičku od závislej osoby, úrok z tohto úveru alebo
pôžičky nepresahuje základnú úrokovú sadzbu podľa osobitného predpisu.
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.
RSP malo v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nasledujúce príjmy
a náklady v členení podľa zdrojov:
Výnosy
Tržby z predaja tovaru
863 877,16 €
Tržby - služby

26 260,18 €

Tržby z predaja dlhodobého nehmot. a hmotn.

0,00 €

majetku a materiálu
Výnosy z odpísaných pohľadávok

4 800,05 €

Ostatné výnosy

61 653,73 €

Kurzový zisk

0,14 €

SPOLU

956 591,26 €
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Náklady
Náklady na obstaranie predaného tovaru

641 789,95 €

Spotreba materiálu a energie

15 084,56 €

Služby

189 897,68 €

Osobné náklady

89 848,24 €

Dane a poplatky

207,18 €

Odpisy

4 364,10 €

Opravné položky k pohľadávkam

0,00 €

Ostatné náklady na hospodársku činnosť

844,62 €

Úroky

707,33 €

Kurzové straty

6,99 €

Náklady na finančnú činnosť

87,00 €

SPOLU

942 837,65 €

Štruktúra majetku spoločnosti
Dlhodobý hmotný majetok

25 939,14 €

Neobežný majetok

25 939,14 €

Krátkodobé pohľadávky

68 887,77 €

Zásoby

42 964,29 €

Peniaze a účty v bankách

16 237,00 €

Obežný majetok

128 089,06 €

SPOLU MAJETOK

154 028,20 €
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Štruktúra zdrojov spoločnosti
Vlastné imanie

46 262,44 €

Základné imanie

6 990,00 €

Kapitálové fondy

348,54 €

Fondy zo zisku

13 928,56 €

Nerozdelený zisk, neuhradená strata MO

11 241,73 €

VH za účtovné obdobie

13 753,61 €

Záväzky

107 765,76 €

Dlhodobé záväzky

23 668,37 €

Krátkodobé záväzky

79 177,14 €

-

Zamestnanci

-

Dane

-

Ostatné krátkodobé záväzky

11 621,96 €
1 025,57 €
474,91 €

Krátkodobé rezervy

4 920,25 €

SPOLU ZDROJE

154 028,20 €

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, dosiahol zisk,
z ktorého 100 % po zdanení použil v zmysle základného dokumentu nasledovne:
vyberte:
i.

na dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu, a to na : vyberte:
− vloženie do nedeliteľného fondu na ich budúce použitie na dosiahnutie
merateľného PSV

Ak RSP v zmysle základného dokumentu nereinvestuje 100 % zisku po zdanení,
zvyšnú časť zisku vo výške 0 %

nerozdelil podľa postupov a pravidiel, ktoré

nenarušili jeho hlavný cieľ, t.j. dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu.
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