Výročná správa 2021
AMG Security s.r.o., r.s.p.

Výročná správa vyhotovená podľa § 20 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov

Legislatívny rámec pre výročnú správu
Spoločnosť má povinnosť auditu podľa Zákona č.112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike
a sociálnych podnikoch v znení neskorších predpisov preto má aj povinnosť vyhotoviť výročnú
správu podľa § 20 zákona o účtovníctve.
Táto výročná správa podlieha tiež overeniu audítorom do jedného roka od skončenia
účtovného obdobia. Táto výročná správa bude elektronicky uložená do registra účtovných
závierok a jeho cestou aj do zbierky listín obchodného registra tak, ako to ustanovuje § 23 ods.
2 a § 23b ods. 4 zákona o účtovníctve.

Obsah výročnej správy:
1) Identifikačné údaje
2) Povinné informácie
3) Ďalšie informácie

1) Identifikačné údaje – základné informácie
Obchodné meno:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Adresa sídla:
Bankové spojenie:
IBAN:
Obchodný register:
Osvedčenie o priznaní štatútu RSP:
Spoločníci:
Prokurista spoločnosti:
Webové sídlo spoločnosti, mail:
Kontakt:

AMG Securiry s.r.o., r.s.p.
46 268 995
2023307726
SK2023307726
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
Tatra banka a.s.
SK2511000000002926873883
Obchodný register OS BB, oddiel Sro, vložka č. 20558/S

373/2021_RSP
Ku dňu 26.04.2021
Ing. Michal Antalicz, Ing. Norbert Matyšek,
www.amgsecurity.sk
Ing. Michal Antalicz – konateľ
+421 907 090 666
info@amgsecurity.sk

Štatutárnym orgánom spoločnosti AMG Security s.r.o., r.s.p. je konateľ spoločnosti Ing. Michal
Antalicz, ktorý sa ako jediným konateľom spoločnosti stal 1.9.2021. Spoločnosť nemá
povinnosť a ani dobrovoľne nezriadila dozornú radu. Činnosť spoločnosti upravujú Stanovy
spoločnosti.

Identifikačné údaje – doplňujúce informácie
Výsledok hospodárenia 2020
Splatené základné imanie (účet 411)
Zákonný rezervný fond (účet 417a 421)
Priemerný počet zamestnancov

Zisk 144.556 EUR
15.000 EUR
1.500 EUR
101
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Hlavná činnosť

80.10.0 Súkromné bezpečnostné služby

Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok. Spoločnosť nemá odštepný závod.
Spoločnosť nie je vlastnená inou spoločnosťou.
Spoločnosť má majetkové a personálne prepojenie v nasledujúcich spoločnostiach:
AMG Facility SK s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
IČO: 46 268 995
Charakter prepojenia: personálne
Podiel na základnom imaní v %: 0,00
Hodnota ZI k 31.12.2021: 5.000 EUR
Predmet činnosti: Generálne upratovanie budov
FSA Hrebienok s.r.o.
Starý Smokovec, 062 01 Vysoké Tatry
IČO: 53 235 932
Charakter prepojenia: personálne
Podiel na základnom imaní v %: 0,00
Hodnota ZI k 31.12.2021: 5.000 EUR
Predmet činnosti: Turistické a iné krátkodobé ubytovanie
FSA Residence s.r.o.
Donovaly 198, 976 39 Donovaly
IČO: 53 235 053
Charakter prepojenia: personálne
Podiel na základnom imaní v %: 0,00
Hodnota ZI k 31.12.2021: 5.000 EUR
Predmet činnosti: Turistické a iné krátkodobé ubytovanie
HENGRYS s.r.o.
Zámocká 3, 811 01 Bratislava
IČO: 53 236 981
Charakter prepojenia: personálne
Podiel na základnom imaní v %: 0,00
Hodnota ZI k 31.12.2021: 5.000 EUR
Predmet činnosti: Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností
Prvá aukčná s.r.o.
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
IČO: 47 789 697
Charakter prepojenia: personálne
Podiel na základnom imaní v %: 0,00
Hodnota ZI k 31.12.2021: 5.000 EUR
Predmet činnosti: Hotelové a podobné ubytovanie
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2) Povinné informácie
a) Informácie o vývoji účtovnej jednotky
Spoločnosť bola založená v roku 2011 a pôsobí na tuzemskom trhu. Od svojho založenia si
spoločnosť relatívne stabilne udržiava svoje postavenie vo svojej oblasti pôsobenia. Vývoj na
trhu však prináša zvýšenú konkurenciu a požiadavky, ktorým sa musíme neustále
prispôsobovať.
Spoločnosť neidentifikovala žiadne špecifické významné riziká a neistoty, okrem všeobecne
známych rizík podnikania alebo prípadných udalosti vyššej moci. Prognóza pre ďalšie obdobie
je stabilná, resp. dajú sa očakávať výkyvy v odbyte z dôvodu cyklických výkyvov na trhu
a v kúpyschopnosti obyvateľstva.
Spoločnosť svojou obchodnou činnosťou nemá významný vplyv na životné prostredie,
nevypúšťa exhaláty do vzduchu ani nevytvára znečistenie vody, či nebezpečné odpady.
Spoločnosť stabilne a dlhodobo zamestnáva okolo 95 zamestnancov a prispieva tým k lokálnej
zamestnanosti. Počet zamestnancov so zdravotným postihnutím, ktorých pokles schopnosti
vykonávať činnosť je vyšší ako 40% a nižší alebo sa rovná 70 % je 47.

SÚVAHA
Vybrané ukazovatele o majetku a záväzkoch
STRANA AKTÍV SÚVAHY
(netto aktíva v celých eurách)
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 Krátkodobý finančný majetok
B. V Finančné účty

ROK 2021

STRANA PASÍV SÚVAHY
(údaje v celých eurách)
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU
A. Vlastné imanie
A.1 Základné imanie
A.II Emisné ážio
A.III Ostatné kapitálové fondy
A.IV Zákonné rezervné fondy
A.V Ostatné fondy zo zisku

ROK 2021

2 300 533
369 904
0
369 904
0
1 928 395
0
765 480
502 395
0
660 520

2 300 533
1 703 707
15 000
0
0
1 500
0

ROK 2020
1 041 898
406 458
0
406 458
0
635 440
0
0
354 419
0
281 021
ROK 2020
1 041 898
402 298
15 000
0
0
1 500
0
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A.VI Oceňovacie rozdiely z precenenia
A.VII Výsledok hospodárenia minulých rokov
A. VIII Výsledok hospodárenia bežného roku po zdanení
B. Záväzky
B.I Dlhodobé záväzky
B.II Dlhodobé rezervy
B.III Dlhodobé bankové úvery
B. IV Krátkodobé záväzky
B.V Krátkodobé rezervy
B.VI Bežné bankové úvery
B.VII Krátkodobé finančné výpomoci
C. Časové rozlíšenie

0
385 636
1 301 570
596 827
0
0
0
237 198
19 011
74 664
0

0
241 241
144 557
639 600
0
0
0
147 968
0
491 632
0

Komentár k súvahe - aktíva:
Spoločnosť v roku 2021 hospodárila s vlastným dlhodobým hmotným majetkom (nie
prenajatým).
Vývoj stavu krátkodobých pohľadávok je nepriaznivý, vzrástol ich celkový objem. Pohľadávky
po lehote splatnosti sú v sume 33.660,38 EUR.
Komentár k súvahe - pasíva:
Celé základné imanie spoločnosti v sume 15.000 EUR zapísané v obchodnom registri je
splatené. Vlastné imanie spoločnosti je v sume 1.703.748 EUR a celkové záväzky sú v sume
596 786 EUR, čo značí, že spoločnosť hospodári so 35,03% vlastných zdrojov. Spoločnosť
vytvára zákonný rezervný fond v súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom.
Spoločnosť má dlhodobé bankové úvery vo výške 340 577,- EUR; tieto sú úročené obvyklou
úrokovou sadzbou na peňažnom trhu.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
Vybrané ukazovatele o výsledku hospodárenia
(údaje v celých eurách)
ČISTÝ OBRAT
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu
I. Tržby z predaja tovaru
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov
III. Tržby z predaja služieb
IV. Zmena stavu zásob vlastnej výroby
V. Aktivácia
VI. Tržby z predaja investičného majetku a zásob
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
Náklady na hospodársku činnosť spolu
A. Náklady na obstaranie predaného tovaru
B. Spotreba materiálu, energie a neskladovateľné dodávky
C. Opravné položky k zásobám

ROK 2021
2 732 054
2 950 709
13 350
0
2 719 104
0
0
40 914
177 341
1 631 579
5 300
191 490
0

ROK 2020
1 459 128
1 459 077
0
0
1 418 900
0
0
3 118
37 059
1 255 964
0
637 216
0
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D. Služby
E. Osobné náklady
F. Dane a poplatky
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku
H. Zostatková cena predaného majetku a zásob
I. Opravné položky k pohľadávkam
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
Výnosy z finančnej činnosti
Náklady na finančnú činnosť
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením
Daň z príjmov splatná
Daň z príjmov odložená
CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ

272 072
1 078 189
4758
30 943
40 908
0
7 919
1 319 130
0
17 680
-17 680
1 301 450
-121,00
1 301 571

95 670
455 008
1 814
50 675
12 740
0
2 841
203 113
0
13 384
- 13 384
184 099
39 542
0
144 557

Komentár k výkazu ziskov a strát (výsledovka):
Spoločnosť zaznamenala nárast výnosov z hospodárskej činnosti.
Najvýznamnejšími výnosmi sú tržby z predaja služieb vo výške 2.719.104 EUR.
Náklady na hospodársku činnosť nám stúpli z dôvodu nárastu zamestnancov a tým aj
zvýšenými nákladmi na mzdy, odvody a pracovné oblečenie. Výsledok hospodárenia
z hospodárskej činnosti dosahuje vysoký zisk 1.319.450,00 EUR.
Vo finančnej oblasti spoločnosť dosiahla stratu spôsobenú najmä bankovými úrokmi
a poplatkami vo výške -17.680 EUR. Celkový výsledok hospodárenia je zisk v sume 1 301 571
EUR.
b) Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného
obdobia.
Udalosti osobitného významu nenastali do termínu vyhotovenia tejto výročnej správy.
c) Informácie o predpokladanom budúcom vývoji účtovnej jednotky.
Budúci vývoj spoločnosti bude ovplyvnený požiadavkami trhu, na ktoré musíme primerane
pružne reagovať. Očakávané celkové oživenie ekonomiky môže priaznivo ovplyvniť aj
kúpyschopnosť obyvateľstva a tým aj odbyt v našom segmente obchodu.
d) Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja – bez náplne.
e) Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií,
dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky – bez náplne.
f) Informácie o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty.
Spoločnosť vytvorila za rok 2021 účtovný zisk po zdanení vo výške 1 301 571 EUR. Na valné
zhromaždenie bude predložený návrh na nasledovné použitie zisku – preúčtovanie na účet
427-Ostatné fondy.
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g) Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov – bez náplne.
h) Informácie o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí.
Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.
i) Finančné nástroje (§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve)
Spoločnosť nepoužíva finančné nástroje (napr. prevoditeľné cenné papiere, finančné
rozdielové zmluvy, deriváty) podľa zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení
neskorších predpisov – preto nemá povinnosť uviesť špecifické informácie o metódach
riadenia rizík.
j) Cenné papiere obchodované na regulovanom trhu (§ 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve).
Spoločnosť neemitovala cenné papiere (akcie), ktoré by boli prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu (napr. Burza cenných papierov Bratislava). Preto spoločnosť nemá
povinnosť vo výročnej správe uvádzať štruktúrované informácie podľa § 20 ods. 6 a 7 zákona
o účtovníctve, napríklad – vyhlásenie o správe a riadení.
k) Subjekt verejného záujmu (§ 20 ods. 9 až 14 zákona o účtovníctve).
Spoločnosť nie je subjektom verejného záujmu tak, ako ho definuje § 2 ods. 14 zákona
o účtovníctve (napr. emitent cenných papierov na regulovanom trhu, banka, poisťovňa,
obchodník s cennými papiermi, subjekt kolektívneho investovania).

3) Prehľad vykonávaných činností a zhodnotenie dosahovania pozitívneho
sociálneho vplyvu
Hlavným cieľom našej spoločnosti je v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 písm. b zákona
č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len "zákon č.112/2018 Z. z.") dosahovanie merateľného
pozitívneho
sociálneho
vplyvu
v
oblasti
poskytovania
služieb.
Pozitívny sociálny vplyv integračného RSP sa prejavuje podporou zamestnanosti
prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených a zraniteľných osôb, pričom práve
osvojenie pracovných návykov takýchto osôb, vytvorenie pracovného kolektívu a celkovo
začlenenie takýchto osôb do pracovnej činnosti, a tým aj do spoločenského života, bude mať
pozitívny sociálny vplyv na tieto osoby.
RSP v roku 2021 takto stanovený sociálny vplyv napĺňal počas celej doby od jeho zriadenia,
nakoľko počas roka zamestnal 48 zamestnancov.
Pre týchto pracovníkov vytvárame čo najlepšie pracovné podmienky, ktoré by im umožnili
začleniť sa čo najefektívnejšie do pracovného procesu. Pracovné pozície, ktoré obsadzujeme
(upratovačky, strážnici, informátori) môžu veľkej miere vykonávať znevýhodnení zamestnanci,
ako napr. invalidní dôchodcovia, držitelia preukazu ZŤP alebo dlhodobo nezamestnaní.
O pridanej hodnote prosociálneho prístupu k našim zamestnancom svedčí aj veľmi malá miera
fluktuácie pracovníkov v našej spoločnosti.
Zároveň, vždy pred prijatím nového zamestnanca do pracovného pomeru, uskutočňoval RSP
výber na základe posúdenia tejto osoby o prípadnom zaradení do príslušnej kategórie
znevýhodnenia. Prioritne tak boli prijímaní do pracovného pomeru uprednostňovaní
uchádzači, ktorí spĺňali stanovené podmienky.
Takýmto postupom RSP priebežne zabezpečoval aj ďalší spôsob napĺňania pozitívneho
sociálneho vplyvu, a to zamedzovanie procesu vylučovania jednotlivcov na okraj spoločnosti,
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čím došlo k umožneniu zmysluplného zúčastňovania sa na sociálnom, ekonomickom či
politickom živote.

4) Zloženie orgánov RSP
PORADNÝ VÝBOR bol zriadený ku dňu priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku,
t.j. ku dňu 26.04.2021, pričom má týchto 3 členov:
Člen poradného výboru 1:
Meno a priezvisko: Štefan Tuček
Trvalé bytom:
A.Nográdyho 561/14, 960 01 Zvolen
(znevýhodnená osoba)
Člen poradného výboru 2:
Meno a priezvisko: Pavel Suja
Trvalé bytom:
M.R.Štefánika 14, 960 01 Zvolen
(znevýhodnené osoba)
Člen poradného výboru 3:
Meno a priezvisko: Ing. Peter Novodomec
Trvalé bytom:
J. Matúšku 5, 960 01 Zvolen
(spotrebiteľ služieb)
Poradný výbor zasadá najmenej jedenkrát za tri mesiace. Zo zasadnutia poradného výboru sa
vyhotovuje zápisnica.
Poradný výbor sa zúčastňuje na fungovaní RSP, na dosahovaní pozitívneho sociálneho vplyvu
RSP a na hodnotení dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu .
Funkčné obdobie poradného výboru je 3 ročné.
Počet členov poradného výboru ako jeho zloženie sa od vzniku RSP nezmenilo.

5) Ďalšie informácie
 Spoločnosť si včas plní svoje daňové záväzky voči štátu a v omeškaní nie sú ani záväzky voči
sociálnej a zdravotnej poisťovni
 Spoločnosť má spracovanú transferovú dokumentáciu podľa § 18/1 ZDP

Súčasťou výročnej správy:
Účtovná závierka spoločnosti za rok 2021 (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky)
Správa audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2021
Vo Zvolene, 30.06.2022

Ing. Michal Antalicz
konateľ
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