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O SPOLOČNOSTI
1. Pre našich akcionárov

1. Identifikácia spoločnosti:
ERWEL s.r.o
Horný rad 533/3
906 13 Brezová pod Bradlom
Slovenská republika

IČO: 36 711 608
IČ DPH: SK2022292734

Firma zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín , Oddiel Sro, vložka 18963/RWISSCOLOR,
s.r.o.
Sedličná 3100
913 11 Trenčianske Stankovce, SR
Základné imanie: EUR 6 640,- (splatené)

Spoločníkmi spoločnosti sú:
1.Roman Vajkúny, Horný rad 533/3, Brezová pod Bradlom 906 13
2. Robert Vajkúny, Horný rad 533/3, Brezová pod Bradlom 906 12

2. Štatutárny orgán: konatelia
konatelia
Roman Vajkúny
Robert Vajkúny
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2. Hlavná činnosť spoločnosti

Spoločnosť ERWEL s.r.o., pôsobí na západnom Slovensku v Brezovej pod Bradlom, kde sú
dlhodobé skúsenosti s výrobou pružín a kovoobrábaním už od päťdesiatych rokov minulého
storočia. Firmu založenú na rodinnej báze vedú spoločne otec a syn.
Predmet činnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod ) v rozsahu
voľných živností
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod ) v
rozsahu voľných živností
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
spojených s prenájmom
kovoobrábanie
výroba kovových konštrukcií a ich častí
brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
spracovanie a povrchová úprava kovov v rozsahu voľnej živnosti
reklamné a propagačné činnosti
mechanická montáž okien, dverí, garážových brán a mechanické úpravy na zákazku
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
zváračské práce
výroba upínadiel, skrutiek, reťazí a pružín
výroba drôtených výrobkov
kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov, prášková metalurgia
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane
prípojného vozidla
neverejná osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane
vodiča

Činnosť spoločnosti je zameraná na výrobu pružín, predaj pružín a výrobkov z drôtu a pásky.
Dlhodobé skúsenosti a využívanie nových technológií sú zárukou vysokej kvality a
flexibilnosti pri výrobe i hľadaní riešení. S našou širokou paletou výrobkov a služieb, ktoré
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okrem iného zahŕňajú aj výrobu pružín do zbraní či kompletné kovoobrábacie služby, sa
môžete bližšie zoznámiť na našej stránke.
Spoločnosť sa zaoberá výrobou rôznych druhov pružín vyrábaných z patentovaného
oceľového drôtu DIN 17 223, EN10270-1 a EN10270-3.
Spracovávame drôt od 0,2 mm do 8 mm. Pružiny sú taktiež vyrábané z nehrdzavejúcej ocele
akosti 1.4310 v priemere 0,2 mm až 6 mm. Zabezpečujeme aj galvanické povrchové úpravy.
Výroba pružiny
tlačné pružiny
ťažné pružiny
skrutné pružiny
tvarové pružiny z drôtu a pásky
rovnanie a sekanie drôtu
výroba krúžkov
háčky a závesné systémy
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3. Registrovaný sociálny podnik
Spoločnosť ERWEL s.r.o. v období, za ktoré je zostavená výročná správa podniku nemenil
predmety činnosti, § 27a ods. 2 písm. e)
Hlavným cieľom spoločnosti ERWEL s.r.o. v zmysle základného dokumentu spoločnosti
je poskytovanie spoločensky prospešnej služby v oblasti:
poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
poskytovanie finančných prostriedkov subjektom sociálnej ekonomiky
vykonávanie spoločensky prospešnej služby vo vyššie uvedených oblastiach.

na

Činnosť, ktorou spoločnosť dosahuje pozitívny sociálny vplyv v zmysle základného
dokumentu spoločnosti je najmä využitím ľudí so zdravotným znevýhodnením na pomocné
výrobné a administratívne práce.
Dátum priznania štatútu sociálneho podniku : 1.12.2020
Spôsob zapájania zainteresovaných osôb do správy RSP v zmysle základného dokumentu
spoločnosti:
poradný výbor
Dátum 1. zasadnutia poradného výboru – 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): 24.02.2021
Spôsob kreovania poradného výboru: voľby
RSP má vypracovaný interný dokument pre poradný výbor.
Dátumy zasadnutí poradného výboru v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka:
24.2.2021, 28.5.2021, 27.8.2021, 29.11.2021
RSP má vypracované zápisnice zo všetkých zasadnutí poradného výboru.
Počet členov poradného výboru k 31.12.2021: 3
Druh a počet zainteresovaných osôb – členov poradného výboru k 31.12.2021: 3
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1)

Lenka Svobodová zamestnanec

2)

Anna Bačová zamestnanec

3)

Ing. Miroslav Myšička zamestnanec

Zloženie orgánov RSP:
Konateľ, valné zhromaždenie, poradný výbor
RSP vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená, nenastali
zmeny v zložení jeho orgánov:
Poradný výbor – členovia poradného výboru boli riadne zvolení dňa: 05.02.2021
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.
RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nemenil predmety činnosti.
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 merateľný pozitívny
sociálny vplyv.
V prípade integračného podniku:
- percentom zamestnaných znevýhodnených osôb a/alebo zraniteľných osôb z celkového
počtu zamestnancov spoločnosti v zmysle príslušných ustanovení zákona o SE.
V prípade integračného podniku - prehľad o vývoji zamestnávania znevýhodnených a/alebo
zraniteľných osôb
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1 - 12 mesiac
stav ku koncu mesiaca

1/2021
2/2021
3/2021
4/2021
5/2021
6/2021
7/2021
8/2021
9/2021
10/2021
11/2021
12/2021

%
zamestnaných
znevýhodnených osôb a/alebo
zraniteľných osôb z celkového
počtu zamestnancov v TPP
50 %
56 %
83 %
79 %
79 %
81 %
81 %
81 %
81 %
81 %
82 %
82 %

merateľný PSV splnený /
nesplnený
splnený
splnený
splnený
splnený
splnený
splnený
splnený
splnený
splnený
splnený
splnený
splnený

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 51% 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.
a) 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, nevyužil zníženú 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 odsek 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.
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b) nákladoch
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.)
c) 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 51 . Úľavu na dani
z príjmu použil na dosiahnutie hlavného cieľa (podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o SE)
v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka,
g) spriaznených osobách
RSP neodoberal v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, 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.
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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. 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 neodoberal v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby
závislej osobe, ktorá je fyzickou osobou.
RSP si v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nevzal úver alebo pôžičku od
závislej osoby.
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.
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4. Pohľad dopredu - vízia spoločnosti

Našim hlavným cieľom je stať sa medzinárodným výrobcom a dodávateľom výrobkov z
drôtu. Úspešné absolvovanie auditu pre firmu ■■■■ nás posúva k tomuto cieľu. Na
zabezpečenie tohto cieľa sme museli zakúpiť nové výrobné a skladovacie priestory. Tento
nárast výroby bude mať za následok nevyhnutné navýšenie administratívnych, pomocných,
výrobných zamestnancov a zamestnancov údržby. Keďže máme pozitívnu skúsenosť s
pracovníkmi z chránenej dielne, v decembri 2020 sme sa pretransformovali na sociálny
podnik, kde môžeme využiť širšiu škálu pomoci ľudí s pracovným znevýhodnením. Na
pomocné

výrobné

a

administratívne

práce

máme

uchádzačov

so

zdravotným

znevýhodnením.
Užitočnosť nášho zámeru pre komunitu vidíme v tom, že sa nám podarí integrovať na
otvorenom trhu práce znevýhodnené alebo zraniteľné osoby, ktoré môžu získať pracovné
návyky. Ďalším plusom môže byť zníženie nezamestnanosti v našom meste.

Meno generálneho riaditeľa: Roman Vajkuny
Funkcia generálneho riaditeľa : konateľ
Dátum: 31.5.2022
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5. Ekonomický profil spoločnosti

A. HLAVNÉ MAJETKOVÉ ÚDAJE Z ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY V EUR:

Mena

EUR

EUR

EUR

EUR

Rok

2020

2019

2018

2017

928 993,00 EUR

640 000,00 EUR

699 842,00 EUR

749 018,00 EUR

601 742,00 EUR

426 334,00 EUR

474 011,00 EUR

437 365,00 EUR

Aktíva spolu
Stále aktíva
Obežné aktíva
Ostatné aktíva
Pasíva spolu

426 234,00 EUR
324 074,00 EUR

213 508,00 EUR

224 158,00 EUR

310 146,00 EUR

3 177,00 EUR

158,00 EUR

1 673,00 EUR

1 507,00 EUR

928 993,00 EUR

640 000,00 EUR

699 842,00 EUR

749 018,00 EUR

1. Bilančný ukazovateľ rentability vlastného kapitálu - návratnosť vlastného kapitálu
ROE = 67,7% (čistý zisk/vlastné imanie v %) ˃ bežná úroková miera
2. Bilančný ukazovateľ rentability aktív – návratnosť aktív ROA = 41,5% (čistý
zisk/aktíva v %)
3. Bilančný ukazovateľ rozsahu vlastného kapitálu v % k celkovým aktívamvzrástol
v porovnaní s minulým rokom
4. Ukazovateľ celkovej zadlženosti 44,5 % využitie cudzích zdrojov
5. Ukazovateľ EBITDA 584 363 EUR
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B. EKONOMICKÉ HODNOTENIE SPOLOČNOSTI ZA ROK 2021
Aj napriek vplyvom celosvetovej pandémie COVID-19 vrástol čistý obrat spoločnosti o 15
% v porovnaní s rokom 2020. Obrat dosiahol hodnotu 1 243 623 EUR. Uvedený čistý obrat
predstavuje pre spoločnosť významný finančný ukazovateľ. Hlavný zdroj obratu bol
realizovaný najmä v oblasti predaja výrobkov – pružín do zbrojárskeho a strojárskeho
priemyslu.
Aj napriek vplyvu celosvetovej pandémie spoločnosť v roku 2021 vykázala kladný
hospodársky výsledok, čím si vytvorila ďalší zdroj pre investície do svojej činnosti.
V porovnaní s minulým rokom hospodársky výsledok vrástol o trojnásobok , čo bolo
spôsobené získaním nového zákazníka ■■■■.
Spoločnosť stabilne zamestnáva 20 zamestnancov na hlavný pracovný pomer. Spoločnosť sa
snaží vytvárať svojim zamestnancom príjemné a zdravé podmienky na prácu, vrátane
poskytovania pracovnej starostlivosti podľa platnej legislatívy. V dôsledku pandémie sa
spoločnosť snažila zabezpečiť výraznejšie opatrenia v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti
svojich zamestnancov. V súvislosti s vyhlásením núdzového stavu, mimoriadnej situácie
a dopadom celosvetovej pandémie na spoločnosť, spoločnosť v roku 2020 neúčtovala
o poskytnutí dotácií, resp. finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ a „Prvá
pomoc plus“ podľa § 54/ods.1/písm.e) Zákona o službách zamestnanosti.
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C. FINANČNÉ UKAZOVATELE
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6. Sociálny podnik
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky priznalo spoločnosti
s účinnosťou od 1.12.2020 štatút registrovaného sociálneho podniku – druh integračný
podnik.
K 31.12.2020 50 % z celkového počtu zamestnancov tvorili zamestnanci so zdravotným
znevýhodnením.
V rámci snahy o plnenie svojich cieľov je spoločnosť ERWEL s.r.o. certifikovaná podľa
ISO 9001.2016.
RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, zmenil / 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).

Strana 14

O SPOLOČNOSTI
7. Vplyv na životné prostredie
Spoločnosť svojou výrobnou

činnosťou nemá významný vplyv na životné prostredie,

nevypúšťa exhaláty do vzduchu ani nespôsobuje znečistenie vody.
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8. Prepojené spoločnosti a organizačné zložky
Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí. Spoločnosť nevlastní obchodné
podiely iných spoločností v SR a v zahraničí

Strana 16

O SPOLOČNOSTI
9. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku

Spoločnosť ERWEL s.r.o, IČO 36 711 608, dosiahla za rok 2020 hospodársky výsledok po
zdanení:
Zisk vo výške 149 069 EUR.
Valné zhromaždenie , ako štatutárny orgán spoločnosti, predkladá akcionárovi návrh na
rozdelenie tohto hospodárskeho výsledku za rok 2020 nasledovne:
Na účet 428 - nerozdelený zisk minulých rokov 49% zo zisku po zdanení suma 73 043,81
EUR
Na účet 427 – ostatné fondy 51% zo zisku po zdanení suma 76 025,19 EUR

Spoločnosť ERWEL s.r.o, IČO 36 711 608, dosiahla za rok 2021 hospodársky výsledok po
zdanení:
Zisk vo výške 469 999 EUR.
Valné zhromaždenie , ako štatutárny orgán spoločnosti, predkladá akcionárovi návrh na
rozdelenie tohto hospodárskeho výsledku za rok 2021 nasledovne:
Na účet 428 - nerozdelený zisk minulých rokov 49% zo zisku po zdanení suma
230 299,51 EUR
Na účet 427 – ostatné fondy 51% zo zisku po zdanení suma 239 699,49 EUR.
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Kontaktné informácie

Informácie o spoločnosti
ERWEL s.r.o.
Horný rad 533/3, 906 13 Brezová pod Bradlom
Tel + 421 903 227 769
www.erwel.sk
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