Výroční zpráva ELFE, s.r.o.
za hospodářský rok od 1.11.2009 do 31.10.2010

Firma:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zápis v Obchodním
rejstříku:

ELFE, s.r.o.
Krnov – Pod Cvilínem, Chářovská ulice 920/120,
Krnov, PSČ 794 01
47973293
CZ47973293
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 5441
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Obecné údaje

Název:

ELFE, s.r.o.

Sídlo:

Krnov – Pod Cvilínem, Chářovská ulice 920/120,
Krnov, PSČ 794 01

IČ:

479 73 293

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

Rozhodující předmět činnosti:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1
až 3 živnostenského zákona – hlavní obor činnosti
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská
odvětví

Ostatní předměty činnosti:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách
1 až 3 živnostenského zákona - další obory činnosti:
• povrchové úpravy a svařování kovů
• velkoobchod
• zprostředkování obchodu
• poskytování technických služeb
• provozování tělovýchovných a sportovních
zařízení a organizování sportovní činnosti
- silniční motorová doprava nákladní
- kovoobráběčství

Datum vzniku společnosti:
Kapitálová účast:
Společníci:

1. února 1993
3 100 000,- Kč

Karel Majzlík 100 % obchodní podíl
Krnov – Pod Bezručovým Vrchem,
Ježník 2317/17, Krnov, PSČ 794 01

 Popis změn a dodatků provedených v obchodním rejstříku
♦ v předcházejícím období - žádné změny
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♦ v hodnoceném období
a) změna prokuristy společnosti, novým prokuristou byl jmenován pan Ing.
Roman Halaška, r.č. 780810/4876, Krnov Pod Bezručovým vrchem,
K.Čapka 2061/1a, PSČ 794 01
b) Metodická změna v uspořádání předmětu podnikání v návaznosti na
úpravu živností v živnostenském rejstříku

 Průměrný počet zaměstnanců
♦ v hodnoceném období

146

♦ v předcházejícím období

160

z toho počet řídících zaměstnanců
♦ v hodnoceném období
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♦ v předcházejícím období
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 Statutární orgány
Jednatelé:
1. jednatel:

Karel Majzlík
r.č. 490923/187
Krnov - Pod Bezručovým Vrchem,
Ježník 2317/17, Krnov, PSČ 794 01

Jednatel jedná jménem společnosti samostatně.

 Prokura:

Ing. Roman Halaška
r.č. 780810/4876
Krnov – Pod Bezručovým vrchem,
K.Čapka 2061/1a,
PSČ 794 01

Prokurista jedná samostatně.

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada společníků, jejíž působnost
vykonává v plném rozsahu ve smyslu ustanovení § 132 odst. 1 obchodního zákoníku
jediný společník společnosti, který rozhoduje o všech otázkách, které svěřuje valné
hromadě obchodní zákoník nebo společenská smlouva.
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Vznik a rozvoj společnosti

Historie a rozvoj společnosti do dnešních dnů
Společnost ELFE, s.r.o. je lokalizována v Krnově v okrese Bruntál, byla založena
1.2.1993, její vznik je spjat se zánikem státních podniků, vznikem státních akciových
společností a společností s ručením omezeným. Rozpad tradičního trhu způsobil
nedostatek zakázek pro strojírenské podniky ve městě Krnov, tím došlo k uvolnění
kvalifikovaných pracovníků. Firma ELFE, s.r.o. využila těchto možností, získala
obchodní kontakty na nových trzích v zahraničí, a začala vyrábět části strojů a zařízení
pro své zákazníky zpočátku na pronajatých strojích a v pronajatých prostorách.
Postupně firma odkoupila pro svou činnost vlastní pozemek a dvě výrobní haly a
vybavila provozní objekty potřebnou technologií, nejprve staršími a později již novými
obráběcími stroji a zařízením. Firma je situována v průmyslové zóně obce Krnov, na
Chářovské ulici, v současnosti existuje jeden 100 % majitel a jednatel pan Karel
Majzlík, RČ: 490923/187, ZK společnosti činí 3 100 tis. Kč.
Postupně od roku 1993 do dnešních dnů prošla firma různými etapami rozvoje a obory
činnosti:
1993 – 1999

výroba reklamních panelů, vlastní vývoj a výroba brusky kůží za mokra a
výroba částí válcovacích stolic do hutí pro firmy POMINI Itálie, ANNOVI
REVERBERI Itálie a B&S Interparts Holandsko

1993 – 1999

investice - nákup pozemku, pronájem dvou výrobních hal a
technologického zařízení, výstavba sociálně administrativní budovy,
pořízení technologického zařízení

2000 – 2004

investice - odkoupení dvou výrobních hal a technologického zařízení,
obnova a pořízení technologického zařízení

2000 – 2008

výroba technologicky náročných komponentů a zařízení do strojů pro
povrchovou těžbu nerostů jako jsou plošiny, uzavřené šnekové
dopravníky, základní rámy pro BUCYRUS - SUPERIOR HIGHWALL
MINERS, Inc., USA (dříve do r. 2006 dodávky prostřednictvím
holandské firmy BLOKLAND METAALBEWERKING – B.V.,
Holandsko, poté výroba byla převedena do firmy TEREX – SHM,
Inc.)

2003 – 2005

výroba speciálních komponentů z různých materiálů pro zdravotnická
zařízení ve spojení s firmou ALD Belgie,

2003 – 2010

výroba zařízení a náhradních dílů pro hutě a ocelárny ve spojení s
firmou SME SALES&SERVICE Inc., USA

9

2004 – 2006

výroba základních rámů na klimatizační jednotky pro firmu TRANE
Francie,

2004 – 2010

výroba komponentů a zařízení pro čokoládovnu pro firmu Aasted Mikroverk ApS Dánsko,

2005 – 2010

výroba řadičů lan a řetězů pro navijáky a zařízení pro lodě a offshore
zařízení pro námořní průmysl a těžební mořské plošiny pro norského
partnera I.P.HUSE Norsko

2005 – 2010

výroba navijáků a zařízení pro lodě a offshore zařízení pro námořní
průmysl a těžební mořské plošiny pro norského partnera
HYDRAMARINE AS Norsko,

2005 – 2006

investice do rozšíření výrobní kapacity společnosti objemu cca 70
mil. Kč - rekonstrukce výrobních hal A, B a soc. zázemí – 7,2 mil. Kč,
výstavba nové výrobní haly C – 26,3 mil. Kč a ústředí firmy – 13,0 mil.
Kč, uvedení do provozu k 30.6.2006, nákup technologie v průběhu let
2005-2006 – cca 23,5 mil. Kč,

2005 – 2010

zavedení systému řízení jakosti dle norem řady ČSN EN ISO
9001:2001 a získání certifikátu v lednu 2005, přecertifikace a rozšíření
systému řízení jakosti v únoru 2010

2007 – 2008

výroba navijáků a zařízení pro lodě a offshore zařízení pro námořní
průmysl a těžební mořské plošiny pro ABAS CRANE AS Norsko a pro
DAMEN MARINE COMPONENTS Holandsko,

2007 – 2008

investice do rozšíření výrobní kapacity společnosti v objemu cca
200 mil. Kč – výstavba nových hal D, E, F a administrativní budovy II. –
75 mil. Kč, uvedení do provozu v 10/2008, pořízení technologie a
vybavení v průběhu let 2007-2008 – cca 125 mil. Kč,

2008 - 2010

výroba rámečků a dílů pro automobilový průmysl pro firmu VMI EPE
HOLLAND BV Holandsko,

2008 - 2009

výroba řadičů lan a řetězů před navijáky a kol do převodovek pro lodní
průmysl pro firmu HATLAPA Uetersener Maschinenfabrik GmbH,
Německo.

2009 - 2010

výroba podmořských spojek pro plynová potrubí pro firmu THUNE
PRODUCTER AS, Norsko,

2009 - 2010

výroba převodovek pro lodní průmysl pro firmu REINTJES GmbH,
Německo,

2010 – 2011

investice do pořízení nové technologie v rámci programu ROZVOJ
v rozsahu cca 52 mil. Kč, 9 ks strojů a zařízení včetně nářadí, nástrojů,
přípravků a vybavení
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2010

výroba zařízení pro ropný průmysl pro firmu STORVIK AS, Norsko

2010

výroba lanovnic pro lodní průmysl pro firmu GLEIPNIR AS, Norsko

2010

výroba hřídelí a přírub pro lodní průmysl pro firmu KUMERA AS, Norsko

Firma se v hodnoceném období začala podílet na výrobě a dodávkách stále
větších a složitějších zařízení a technologických celků pro těžební mořské plošiny,
přístavy, specializovaný lodní průmysl, sortiment těžebních strojů pro důlní průmysl,
hutní průmysl, s orientací na zajištění co nejkomplexnějších služeb pro své zákazníky.
Společnost ELFE, s.r.o. přešla s účinností od 1.11.2008 na účetní a zdaňovací
období hospodářského roku. Z pohledu hodnocení výsledků hospodaření za uplynulé
období v trvání od 1.11.2009 do 31.10.2010, tj. 12 měsíců, dosáhla společnost i přes
popsané dopady z globální hospodářské recese významného objemů v hlavních
ukazatelích: obrat celkem dosáhl výše 338,6 mil. Kč, výkony celkem činily 321,5 mil. Kč,
výsledek hospodaření před zdaněním činil 24,0 mil. Kč, export společnosti do
evropských zemí a USA dosáhl objemu 343,7 mil. Kč, což činí podíl cca 98,1 %
z vyráběné produkce. Majetek společnosti dosáhl hodnoty 345,7 mil. Kč, vlastní kapitál
činil 120,5 mil. Kč. Rentabilita výkonů činila 7,5%, rentabilita celkových aktiv činila 6,9%,
produktivita práce z výkonů činila 2 202,1 tis. Kč/prac.
Orientace společnosti na zvyšování produktivity a kvality veškeré práce a nárůst
objemu výroby vedly rovněž k pozitivnímu vývoji v počtu zaměstnanců. V minulém
hospodářském účetním období 11/2008-10/2009 firma zaměstnávala 160 zaměstnanců,
z toho 102 dělníků a 58 technických a řídících pracovníků. V hospodářském roce
11/2009-10/2010 v důsledku hospodářské recese se přechodně snížil průměrný počet
zaměstnanců na 146, z toho bylo 96 dělníků a 50 technických a řídících pracovníků.
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Struktura a podíly tržeb v hodnoceném účetním období
Struktura a podíly tržeb hlavních obchodních partnerů v hospodářském účetním
období 1.11.2009-31.10.2010 byly následující:
Objem tis.Kč Podíl v %
I.P.HUSE AS, Norsko
HUSE ENGINEERING AS, Norsko
SME SALES&SERVICE Inc., USA
BUCYRUS - SUPERIOR HIGHWALL MINERS Inc., USA
MacGregor HYDRAMARINE AS, Norsko
REINTJES GmbH, Německo
STORVIK AS, Norsko
Muller Business Cooperation s.r.o., Slovensko
THUNE PRODUCTER AS, Norsko
KUMERA AS, Norsko
GLEIPNIR AS, Norsko
VMI EPE HOLLAND BV, Holandsko
MPPM s.r.o., ČR
Ostatní drobní odběratelé z ČR

268 806
26 813
18 909
17 128
4 703
2 540
1 545
942
868
617
508
326
4 198
2 340

76,8 %
7,7 %
5,4 %
4,9 %
1,3 %
0,7 %
0,4 %
0,3 %
0,2 %
0,2 %
0,1 %
0,1 %
1,2 %
0,7 %

TRŽBY PODNIK CELKEM

350 243

100,0 %
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Závěr

Strategickým cílem společnosti ELFE, s.r.o., je komplexně a s vysokou kvalitou
uspokojovat různorodou poptávku a potřeby svých hlavních odběratelských partnerů
včetně všech souvisejících služeb a servisu. Již v předchozím období bylo dosaženo
strategického cíle rozšíření výrobních prostor a výrobní kapacity s vynaložením investic
v rozsahu cca 300 mil. Kč. Společnost ELFE, s.r.o., jako dlouholetý a zkušený výrobce a
vývozce strojírenského zařízení a dílů se zaměřením na sortiment středně těžkých až
těžkých výrobků a komponentů pro větší technologické celky, si proto jako hlavní priority
vytýčila:
1.

Zabezpečit po předchozím období globální hospodářské recese eliminaci krizových
dopadů ve společnosti se záměrem dosažení opětovného růstu produkce a
navazujících kvalitativních ukazatelů – zisku, rentability a produktivity práce, a tím
dosáhnout významnějšího postavení a většího podílu na trhu všeobecné
strojírenské činnosti, posílení konkurenční schopnosti a zařadit se tak mezi středně
velké společnosti na trhu v rámci ČR a EU.

2.

S ohledem na dlouhodobě působící dopady z globální hospodářské recese, které
významně ovlivňovaly objemy a cenové relace uzavíraných zakázek, se
společnost bude odběratelsky orientovat na získání několika dalších objemově
významných zahraničních odběratelů s významným postavením na trhu, s cílem
eliminovat tak veškerá ekonomická, finanční a odbytová rizika existující v
případě vysoké podílové závislosti pouze na jednom resp. na dvou hlavních
odběratelích,

3.

Orientovat se na rozvoj výroby nových strojírenských výrobků požadovaných
odběrateli včetně zajištění potřebných vstupů a výstupů při zachování vysoké míry
přidané hodnoty a efektivnosti produkce a využít tak stávající vysoké převahy
poptávky na trhu v oboru vyráběného sortimentu.

4.

Orientovat se na výrobu technologicky náročných a složitých strojírenských
výrobků a zařízení, se střední a velkou hmotností až 40 tun, dále výrobků pro
práci v extrémních prostředích, s převažující malosériovou a kusovou četností, a
tím eliminovat možnost vzniku konkurenčního prostředí v rámci ČR a rovněž tím
omezit vznik a rozšiřování konkurence v zemích EU a na asijských trzích.

V Krnově, dne 15. 4. 2011

Karel Majzlík
jednatel společnosti

13

Přílohy

Výrok auditora
Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu za hospodářský rok 1.1.2009-31.10.2010
Rozvaha v plném rozsahu za hospodářský rok 1.1.2009-31.10.2010
Příloha k účetní závěrce za hospodářský rok 2010
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a ostatními osobami
ovládanými stejnou ovládající osobou.
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