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Vypracoval a predkladá: Marek Matonog

1. Základné identifikačné údaje spoločnosti:
1.1. Obchodné meno a právna forma spoločnosti:

PW Logistics Slovakia s.r.o., r. s. p.
1.2. Identifikačné číslo:
44 714 866
1.3. Daňové číslo:
2022805587
1.4. Daňové číslo pre DPH:
SK2022805587
1.5. Sídlo spoločnosti:
Vŕbová 2746/12, 924 01 Galanta
1.6. Dátum založenia a registrácie spoločnosti:
Spoločnosť bola založená dňa 10.04.2009 a zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Trnava dňa 10.04. 2009, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23584/T
1.7. Základné imanie:
5.000,- eur
1.8. Štatutárny orgán spoločnosti:
konateľ
1.9.Prevádzkareň:
Zoltána Kodálya 767, 924 01 Galanta
1.10. Druh RSP:
Integračný podnik
1.11. Dátum priznania štatútu RSP:
7.2.2020
1.12. Číslo osvedčenia:
090/2020_RSP
2. História:
Spoločnosť bola založená zápisom do Obchodného registra v Trnave dňa 10.4.2009
Zakladateľskou listinou jediného zakladateľa s pôvodným názvom:

PROTECTED WORKSHOPS s.r.o.
Dňa 24.9.2012 spoločnosť získala štatút Chránená dielňa na 5 zamestnancov so zameraním
na baliace práce. Postupne sa spoločnosť orientovala na hľadanie obchodných partnerov,
pre ktorých by bolo možné vykonávať jednoduché manuálne práce ako je ručné balenie,
etiketovanie, prebaľovanie tovaru, atď., práce vhodnej pre ľudí so zníženou zdravotnou
schopnosťou s cieľom zamestnať takýto typ ľudí a poskytnúť im tak možnosť zaradiť sa do
pracovného procesu a socializovať sa.
V roku 2014 sa spoločnosti podarilo naštartovať spoluprácu so spoločnosťou FM
SLOVENSKA, s požiavkou na zvýšené objemy balenia rôzneho druhu, čo vytvorilo tlak
na skladové a výrobné priestory. To bol dôvodu presťahovať spoločnosť do väčších
priestorov v areáli GALANT v meste Galanta. Nový priestor predstavoval plochu cca 700
m2.
V roku 2016 spoločnosť získala nového obchodného partnera, spoločnosť IKEA Industry,
s ktorou začala spolupráca na balení tovaru a v roku 2017 aj na finalizáciu kartónových
paliet pre prevádzky v Trnave a Malackách. Na tento projekt spoločnosť investovala do
výrobného zariadenia na zjednodušenie aplikácie kartónových nožičiek na kartónové
hárky, čo zjednodušilo prácu zamestnancom a zvýšili produktivitu práce.
Dňa 13.3.2017 spoločnosť zmenila obchodný názov na:

PW Logistics Slovakia s.r.o.

V roku 2018 spoločnosť získala nového obchodného partnera, spoločnosť BIC Slovakia,
s ktorou začala spolupráca v oblasti jednoduchého balenia rôzneho tovaru ako ceruzky,
perá, školské potreby, atď., čo bol veľmi vhodny typ práce pre ľudí so zníženou
zdravotnou schopnosťou, čo bol aj ďalší podnet na zvyšovanie počtu kmeňových
zamestnancov. Zároveň to však vyvinulo ďalší tlak na priestory a tak sa v lete 2018
spoločnosť presťahovala v tom istom areáli do väčších priestorov s plochou cca 1.500 m2.
V roku 2020 spoločnosť získala nového obchodného partnera, spoločnosť PKZ Slovakia,
s ktorou začala spolupráca v oblasti kontroly kvality, etiketovania tovaru a následného
rozdeľovania pre jednotlivých koncových zákazníkov.
Dňa 13.4.2021 spoločnosť zmenila obchodný názov na:

PW Logistics Slovakia s.r.o., r. s. p.
3. Predmet podnikania spoločnosti
Spoločnosť je prioritne zameraná na jednoduché manuálne práce vhodné hlavne pre ľudí
so zníženou pracovnou schopnosťou, pričom aj títo zamestnanci majú k dispozícii
pracovných asistentov.
Na základe spolupráce so spoločnosťou IKEA Industry máme výrobnú linku na finalizáciu
kartónových paliet, čo v aktuálnej dobe požadujúcej recykláciu na každom kroku je veľmi
zaujímavá obchodná príležitosť, ktorú by spoločnosť chcela viac rozvíjať a nájsť
potenciálnych odberateľov na tento tip produktu.
Ako doplnok logistických činností je spoločnosť zameraná aj na spotrebný materiál
potrebný v logistike, ako sú vzduchové airbagy, strečová fólia, rôzne viazacie
a upevňovacie materiály. Tieto produkty spoločnosť rieši formou nákupu a predaja.
Spoločnosť má aj samostatnú časť orientovanú na polygrafickú výrobu. V roku 2017
investovala do e-shopu www.mojdarcek.sk a plánuje ho v budúcnosti rozvíjať a vyplniť
tak prípadné výpadky príjmov z jednotlivých projektov.
Rovnako je v pláne naďalej rozvíjať možnosti v oblasti logistiky, ako je špedičná činnosť,
nákladná doprava, skladovanie tovaru, distribúcia tovaru, fullfilment – služba pre
komplexnú logistiku e-shopov.
Jedným z cieľov spoločnosti je vytvoriť samostatnú výrobu vlastných produktov a nebyť
tak závislí od projektov, ktoré môžu byť v budúcnosti ukončené.
3.1.Činnosti spoločnosti podľa Obchodného registra:
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému
(od: 10.04.2009)
spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom
živnosti (veľkoobchod)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

(od: 10.04.2009)

sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

(od: 10.04.2009)

sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

(od: 10.04.2009)

administratívne služby

(od: 10.04.2009)

oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb
a výrobkov jemnej mechaniky

(od: 10.04.2009)

polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín

(od: 10.04.2009)

výroba bižutérie a suvenírov

(od: 10.04.2009)

odevná výroba

(od: 10.04.2009)

baliace činnosti, manipulácia s tovarom

(od: 02.07.2011)

nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou
hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

(od: 02.07.2011)

poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s
predajom na priamu konzumáciu

(od: 02.07.2011)

prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než
základných služieb spojených s prenájmom

(od: 02.07.2011)

prenájom hnuteľných vecí

(od: 02.07.2011)

čistiace a upratovacie služby

(od: 02.07.2011)

vydavateľská činnosť

(od: 02.07.2011)

reklamné a marketingové služby

(od: 02.07.2011)

finančný leasing

(od: 02.07.2011)

fotografické služby

(od: 13.03.2017)

výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej
dopravy s počtom vozidiel 1

(od: 05.02.2020)

medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za (od: 05.02.2020)
úhradu
Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto
materiálov

(od: 13.04.2021)

4. Ciele spoločnosti:
-

-

Hlavným cieľom spoločnosti je vytvárať pracovné prostredie, v ktorom nájdu
priestor hlavne ľudia so zníženou zdravotnou schopnosťou a poskytnúť im tak
priestor na socializáciu v pracovnom a následne aj spoločenskom procese, pretože
v dnešnej „uponáhľanej“ dobe si práve tento tip ľudí má problém nájsť pracovné
uplatnenie vzhľadom na ich zdravotné problémy.
Na dosiahnutie hlavného cieľa spoločnosti je samozrejmosť udržiavať aktuálne
obchodné vzťahy a hľadanie nových obchodných partnerov, pre ktorých by sa
vykonávali jednoduché manuálne práce, ktoré stroje nie sú schopné realizovať.
Rovnako je dôležité udržiavať spoločnosť finančne zdravú, aby dokázala vytvárať
zisk, ktorý bude možné spätne investovať do fungovania spoločnosti a na
dosiahnutie pozitívneho sociálneho vplyvu.

5. Štruktúra RSP
Konateľ:
Priemerný počet zamestnancov:
Počet zamestnancov k 31.12.2022:

Marek Matonog
25
25

Pracovné pozície:
- 3 zamestnanci – administratíva
- 3 zamestnanci – skladníci
- 1 zamestnanec – šofér nákladného auta
- 18 zamestnancov – výrobní zamestnanci
6. Orgány spoločnosti:
Valné zhromaždenie:
Je najvyšší orgán spoločnosti, ktorý je oprávnený konať v mene spoločnosti, alebo
rozhodovať o jej vnútorných záležitostiach, schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti,
dôležité zmeny potrebné pre chod spoločnosti, schvaľuje rozdelenie zisku a vzniknutej
úľavy na dani z príjmov. Keďže spoločnosť založil jediný spoločník, tento vykonáva
pôsobnosť VZ.
Poradný výbor:
- vznikol dňa 11.4.2020 na základe menovacích dekrétov v zmysle Internej smernice
o zriadení poradného výboru RSP
- Prvé zasadnutie poradného výboru prebehlo dňa 17.4.2020
- Poradný výbor sa pravidelne stretáva raz za tri mesiace
- Poradný výbor má troch členov, všetkých z radov zamestnancov právoplatne
zvolených vo voľbách do poradného výboru.
7. Zhodnotenie pozitívneho sociálneho vplyvu
-

Hlavným cieľom RSP v zmysle základného dokumentu spoločnosti je poskytovanie
spoločensky prospešnej služby v oblasti služby na podporu zamestnanosti
Činnosť, ktorou spoločnosť dosahuje pozitívny sociálny vplyv v zmysle
základného dokumentu je realizácia jednoduchých manuálnych prác vhodných pre
ľudí so zníženou zdravotnou schopnosťou.
Spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu v zmysle základného dokumentu je
vyjadrená percentom zamestnaných znevýhodnených 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. Spoločnosť PW Logistics Slovakia s.r.o., r. s. p.
zamestnáva k 31.12.2021 spolu 25 zamestnancov, z toho 10 zamestnancov je
znevýhodnených – so zníženou zdravotnou schopnosťou, čo predstavuje 40%
podiel.

8. Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti v roku 2021
8.1.Príjmy:
Hlavným spôsobom tvorby príjmov spoločnosti je poskytovanie služieb pre svojich
obchodných partnerov a to realizáciou jednoduchých manuálnych prác ako je balenie tovaru,
etiketovanie prebaľovanie tovaru, finalizácia kartónových paliet, atď.
Ďalší príjem je tvorený:
- obchodnou činnosťou s obalovými materiálmi,
- reklamnou činnosťou – potlač reklamných predmetov a pracovného oblečenia
- polygrafickou výrobou
Medzi ostatné výnosy sú evidované dotácie ÚPSVaR poskytnuté na prevádzku RSP vo
forme refundácie mzdových nákladov znevýhodnených zamestnancov na základe §53g
zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
Okrem toho medzi výnosy sú evidované dotácie ÚPSVaR poskytnuté na činnosť pracovných
asistentov pre znevýhodných zamestnancov, ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou na
základe §59 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
8.2.Výdaje:
Medzi hlavné výdaje spoločnosti patrí nákup materiálu na výrobu kartónových paliet pre
partnera IKEA Industry, ich následné spracovanie – finalizácia kartónových paliet
a následný predaj kompletnej palety aj s pridanou hodnotou – realizovanou službou zo strany
RSP.
Druhý najvýznamnejší výdaj tvoria mzdové náklady spoločnosti a s tým spojené povinnosti
odvodov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní.
Medzi ďalšie výdaje patria náklady na prevádzku RSP.
Nakoľko RSP používa v zmysle zakladateľskej listiny 100% zisku na dosahovanie
merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu uplatňuje si úľavu na dani vo výške 100%
v zmysle Zákona 595/2003 Z.z. o daní z príjmov. V zmysle zasadnutia Valného
zhromaždenia zo dňa 28.3.2022 si spoločnosť uplatnila za predchádzajúce účtovné obdobie
roku 2021 úľavu na dani z príjmov právnických osôb na základe zákona č. 366/1999 Z.z.
o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na prechodné ustanovenia
§52 ods. 3 a 4 zákona vo výške 8.579,15 Eur, pričom táto suma bola použitá na dosiahnutie
hlavného cieľa podľa osobitného predpisu v príslušnom zdaňovacom období, za ktoré si
uplatňuje túto úľavu.

9. Prehľad ukazovateľov hospodárskej činnosti za rok 2021
A. Prehľad o výnosoch a nákladoch
z toho:
Tržby z predaja vlastných výrobkov
Tržby z predaja služieb
Ostatné výnosy z hospodárkej činnosti
Náklady na hospodársku činnosť spolu
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
Služby
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
Výsledok hospodárenie z hospodárskej činnosti
Výnosy z finančnej činnosti
z toho:
Kurzové zisky
Náklady na finančnú činnosť
z toho:
Nákladové úroky
Kurzové straty
Ostatné náklady na finančnú činnosť
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
Výsledok hospodárenia pred zdanením
Daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení

1 722 219,00 €
1 419 369,00 €
198 995,00 €
103 855,00 €
1 674 357,00 €
1 076 075,00 €
211 105,00 €
2 734,00 €
47 862,00 €
200,00 €
200,00 €
14 076,00 €
10 098,00 €
2 708,00 €
1 270,00 €
-13 876,00 €
33 986,00 €
0,00 €
33 986,00 €

B. Stav a pohyb majetku a záväzkov
SPOLU MAJETOK K 31.12.2020

588 890,00 € SPOLU MAJETOK K 31.12.2021

z toho:

z toho:

Zásoby

124 492,00 € Zásoby

Krátkodobé pohľadávky

112 795,00 € Krátkodobé pohľadávky

Finančný majetok
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY K
31.12.2020

42 049,00 € Finančný majetok
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY K
588 890,00 € 31.12.2021

z toho:

214 017,00 € VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie

5 000,00 € Základné imanie

Neuhradená strata minulých rokov
Výsledok hospodárenia
ZÁVÄZKY
z toho:
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

73 243,00 €
220 535,00 €
9 903,00 €
578 127,00 €

z toho:

VLASTNÉ IMANIE

Fondy zo zisku

578 127,00 €

500,00 € Fondy zo zisku
-332,00 € Neuhradená strata minulých rokov
61 740,00 € Výsledok hospodárenia
374 873,00 € ZÁVÄZKY

248 003,00 €
5 000,00 €
500,00 €
-332,00 €
33 986,00 €
330 124,00 €

z toho:
29 672,00 € Dlhodobé záväzky

12 156,00 €

157 859,00 € Krátkodobé záväzky

189 748,00 €

C. Prehľad o peňažných príjmoch a výadvkoch
PRÍJMY
Príjem za výrobky a služby v hotovosti
Príjem za výrobky a služby na bankový účet
Dotácie UPSVR
SPOLU PRÍJMY

5 622,00 €
1 810 195,00 €
103 620,00 €
1 919 437,00 €

VÝDAVKY
Výdavky za výrobky a služby z pokladne
Výdavky za výrobky a služby na bankový účet
Výdavky za mzdy a odvody
Výdavky na finančnú činnosť
SPOLU VÝDAVKY

7 975,00 €
1 454 626,00 €
443 975,00 €
12 861,00 €
1 919 437,00 €

Peňažné prostriedky na začiatku ÚO
Rozdiel príjmy - výdavky
Peňažné prostriedky na konci ÚO

42 049,00 €
-57 254,00 €
9 903,00 €

10. Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2021
Spoločnosť sa zaviazala použiť 100% zisku po zdanení, t.j. suma po zdanení vychádza
25.407,30 eur, slovom: „Dvadsaťpäťtisícštyristosedem_eur_tridsať_eurocentov“, v zmysle
Zákona 112/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov, §5, ods. 1, písm. b) na dosiahnutie
merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorým je rozvoj spoločnosti a podpora
zamestnanosti.
Uvedený zisk bude reinvestovaný v spoločnosti vo forme:
- Zlepšenia pracovných podmienok zamestnancov
a) úprava priestorov
b) zabezpečenie pracovného a ochranného oblečenia a obuvi.
c) investície do hardwéru
d) odmeny zamestnancov
e) sociálny fond
11. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Spoločnosť má aktuálne uzatvorené dlhodobé zmluvy so svojimi obchodnými partnermi,
čím má vytvorené predpoklady pre ďalší rozvoj svojej podnikateľskej činnosti. Zameriava
sa na získanie ďalších dlhodobých obchodných partnerov s cieľom vytvoriť väčšiu
diverzifikáciu rizika prípadného ukončenia obchodnej spolupráce s niektorým z partnerov.
Na získanie nových partnerov boli investované značné finančné prostriedky na vytvorenie
novej webovej stránky s viacerými jazykovými mutáciami a nastavením na konkrétne
potenciálne trhy (Česká republika, Nemecko, Rakúsko a anglická mutácia), pre ktoré by bola
práca RSP zaujímavým spojením.
Aktuálne spoločnosť funguje na jednozmennú prevádzku. Cieľom spoločnosti je získanie
ďalších obchodných partnerstiev a otvorenie dvojzmennej prevádzky a zamestnať tak viac
znevýhodnených zamestnancov a pomôcť im tak zaradiť sa do pracovného procesu.

Cieľom je všetkým zamestnancom vytvárať kvalitné personálne podmienky a vhodné
pracovné prostredie, čo má spätný vplyv na zabezpečenie priaznivých ekonomických
výsledkov spoločnosti a jej stabilitu.
12. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Spoločnosť zaznamenala významnú udalosť osobitného významu u svojho obchodného
partnera, spoločnosť IKEA Industry, keď v mesiaci máj 2022 prišlo k neočakávanej udalosti
v prevádzke tejto spoločnosti v Malackách na výrobnom zariadení. Spoločnosť IKEA
Industry nás však informovala, že uvedená udalosť nebude mať vplyv na pokračovanie
plynulej spolupráce na dodávkach kartónových paliet pre tohto partnera.
Spoločnosť zaznamenala významnú udalosť osobitného významu, vznik vojnového
konfliktu na Ukrajine, čo spôsobilo neúmerný nárast cien vstupných materiálov, pohonných
hmôt, energií, spotrebného materiálu atď. Na základe uvedených skutočnosti spoločnosť
požiadala svojich partnerov o zvýšenie cien za realizované služby. Uvedené požiadavky boli
akceptované len u spoločnosti IKEA Industry.

V Galante 23.06.2022

Marek Matonog
konateľ

