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1/ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI 
 
Obchodné meno   : TURIMEX spol. s.r.o. 
Sídlo     : Ď. Langsfelda 170, 038 52 Sučany 
IČO     : 36 370 223 
 
Založenie a vznik: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.03.1997 v zmysle §105 a nasl. 
Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. Vznikla dňa 09.04.1997 zápisom do obchodného 
registra Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 10209/L 
 
Základné imanie: 
Základné imanie zapísané a splatené v obchodnom registri predstavuje čiastku 29 875,00 
EUR.  
 
Predmet činnosti: 
1. zámočníctvo 
2. kovoobrábanie 
3. výroba kovových konštrukcií a ich častí 
4. výroba kovových prefabrikátov pre stavby 
5. maloobchod v rozsahu voľných živností 
6. služby v doprave – sprostredkovanie 
7. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková 

hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t 
8. osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková 

obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby 
9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených 

s prenájmom 
 
 
Štatutárne orgány: 
Konatelia: 
Ing. Bohuslav Vajzer, M. Galandu 4612/2, 036 01 Martin 
Ing. Marcel Vajzer, Žabokreky 423, 038 40 Žabokreky 
 
 
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia spoločne.  
 
 
2/ INFORMÁCIE O ORGÁNOCH A SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY 
 
     Orgánmi spoločnosti sú: 

1. Konatelia spoločnosti 
 
     Štruktúra spoločníkov Spoločnosti: 
 Ing. Bohuslav Vajzer...................... 48 % 

Ing. Marcel Vajzer ......................... 52%     
    
3/ SPRÁVA O ČINNOSTI A VÝZNAMNÝCH UDALOSTIACH V UPLYNULOM 
OBDOBÍ 
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 Správa o činnosti, poskytuje základné informácie o výsledkoch spoločnosti za rok 
2021 a aj prehľad najzávažnejších zmien v činnosti spoločnosti ako takej.  
 
 Podľa finančných výkazov zaznamenala naša spoločnosť za rok 2021 tržby z predaja 
tovaru v hodnote 211 247 EUR, tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb v objeme 
39 670 EUR. Hospodársky zisk z prevádzkovej činnosti dosiahol hodnotu 9 934 EUR. 
Účtovný hospodársky výsledok po zdanení za účtovné obdobie 2021, v ktorom spoločnosť 
podnikala celý rok dosiahol výšku 1 859 EUR. 
 
 Čistá  hodnota  aktív   spoločnosti  ku koncu roku 2021 predstavovala  výšku 
251 441 EUR, oproti minulému roku bolo zaznamenané zníženie o 5,4 % (v roku 2020 – 
265 694 EUR). Hmotný investičný majetok predstavoval k celkovým aktívam 46,90%, čo vo 
finančnom vyjadrení predstavuje čiastku 117 920 EUR. Obežný majetok spoločnosti 
predstavuje 53,1% k celkovým aktívam. Obežný majetok firmy tvoria hlavne zásoby 41,96% 
z celkovej hodnoty obežných aktív, pohľadávky 42,27% a finančný majetok 15,77%. Obežný 
majetok zaznamenal zvýšenie o 2,22 % oproti minulému roku a dosiahol hodnotu 
133 521 EUR. 
 
 Naša spoločnosť si zachovala v priebehu roku 2021 finančnú stabilitu a splnila si všetky 
daňové a odvodové povinnosti a všetky záväzky z obchodného styku i z bežnej prevádzkovej 
činnosti. 
 
Porovnanie významných finančných ukazovateľov za rok 2021 s predchádzajúcim rokom 
2020 :  
 
 
Tabuľka č.1 

Finančné ukazovatele v EUR ROK 2021 ROK 2020 
AKTÍVA   
Neobežný majetok 117 920 135 081 
Dlhodobý hmotný majetok 117 920 135 081 
Dlhodobý finančný majetok 0 0 
Obežný majetok  133 521 130 613 
Zásoby 56 024 54 386 
Krátkodobé pohľadávky 56 440 68 213 
PASÍVA   
Vlastné imanie 83 375 48 008 
Základné imanie 29 875 29 875 
Výsledok hosp. za účtovné obdobie 1 859 4 114 
Dlhodobé záväzky 95 336 101 637 
Krátkodobé záväzky 36 915 71 442 
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT   
Tržby z predaja tovaru 211 247 243 688 
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 39 670 40 980 
Tržby z predaja cen. papierov a podielov 0 0 
 Spoločnosti bol priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku na základe 
Osvedčenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
č.: 505/2021_RSP zo dňa 25.11.2021. Ako registrovaný sociálny podnik vykonávala svoju 
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činnosť v kalendárnych mesiacoch november 2021 a december 2021. Spoločnosť aj v roku 
2022 kontinuálne pokračuje vo svojej činnosti ako registrovaný sociálny podnik.  
 Spoločnosť prispieva k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním 
spoločensky prospešnej služby v oblasti zamestnanosti tým, že zamestnáva zraniteľné osoby 
a/alebo znevýhodnené osoby. Spoločnosť bude pozitívny sociálny vplyv merať percentom 
zamestnaných znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb. 
 
 

 
Mesiac_ 

stav ku koncu mesiaca 

% zamestnaných 
znevýhodnených osôb a/alebo 
zraniteľných osôb z celkového 

počtu zamestnancov v TPP 

dosiahnutie hlavného cieľa 
merateľný PSV  

splnený / nesplnený 

11. 100% splnený 
12. 100% splnený 

 
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov k 31.12.2021 bol: 3. 
 
 
4/ PORADNÝ VÝBOR 
 
 Poradný výbor (ďalej ako „PV“) je špecifickým orgánom v registrovanom sociálnom 
podniku a jeho vytvorenie je jednou zo základných podmienok fungovania RSP. 
Spoločnosť TURIMEX, spol. s r.o., r.s.p. uskutočnila voľby do PV v zmysle zákona 
č.112/2018. Voľby do PV-u sa konali dňa 08.02.2022. Jeho členmi sa stali 1 zamestnankyňa – 
zdravotne znevýhodnená osoba a 2 nezávislí občania – odberatelia spoločnosti. 
 
     
5/ SPRÁVA O FINANČNÝCH VÝKAZOV 
 
  Účtovná závierka za rok 2021 bola spracovaná v rozsahu, ktorý jej ustanovený 
slovenským zákonom o účtovníctve a opatreniami MF SR a tvoria ju: 
• Súvaha spoločnosti 
• Výkaz ziskov a strát spoločnosti 
• Poznámky k účtovnej závierke 
 
 Na základe týchto podkladov bolo vypracované daňové priznanie spoločnosti za rok 
2021. Účtovná závierka bola v stanovenom termíne predložená spolu s daňovým priznaním 
príslušnému daňovému úradu. 
 
Zásady vedenia účtovníctva: 
 Spoločnosť účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Používaný software zodpovedá 
potrebám organizácie a má požadované výstupy v súlade s ustanoveniami zákona č. 431/2002 
Z.z. o účtovníctve. 
 Uzavieranie účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky k 31.12.2021 bolo 
vykonané v súlade s opatrením MF SR číslo 4455/2003-92. 
 Inventarizácia majetku a záväzkov bola vykonaná v súlade s § 29 a § 30 zákona č. 
431/2002 Z.z. o účtovníctve a to fyzickou inventúrou.  
 
 
Audit ročnej účtovnej závierky: 
 Spoločnosť  n e m á  p o v i n n o s ť  štatutárneho auditu. 
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 6/ KONCEPCIA ROZVOJA SPOLOČNOSTI NA ROK 2022 
 
Turimex, spol. s r.o., r.s.p. v rámci svojej činnosti chce aj v roku 2022 čo najlepšie uspokojiť 
požiadavky a potreby svojich aktuálnych zákazníkov a rozšíriť možnosti ďalšieho uplatnenia 
sa v súčasnom podnikateľskom prostredí. 
V ďalšom roku plánujeme dať príležitosť a rozšíriť počet znevýhodnených zamestnancov pri 
poskytovaní našich služieb. 
Predpokladáme, že rok 2022 a jeho hospodársky výsledok spoločnosti bude kladný. 
 
 
 
 
7/ UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA 
 
Po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu. 
          
 
V Sučanoch, 30.06.2022 
 
 
 
 
Ing. Bohuslav Vajzer     Ing. Marcel Vajzer  
konateľ spoločnosti     konateľ spoločnosti 
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