Výroční zpráva ELFE, s.r.o.
za hospodářský rok od 1.11.2013 do 31.10.2014
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vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5441
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Výroba
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Obecné údaje

Obchodní firma:

ELFE, s.r.o.

Sídlo:

Chářovská 920/120, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Zapsaná:

u Krajského soudu v Ostravě, Obchodní rejstřík
oddíl C, vložka 5441

Předmět činnosti:
Obráběčství
Zámečnictví, nástrojařství
Malířství, lakýrnictví, natěračství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná
vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené
hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě
zvířat a věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo
jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti
nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat
nebo věcí
IČ:

479 73 293

Datum zápisu:

1. února 1993

Základní kapitál:

3.100.000,00 Kč

Společníci:

KAREL MAJZLÍK, dat. nar. 23.09.1949
Ježník 2317/17, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
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Popis významných změn provedených v obchodním rejstříku
♦ v hodnoceném období
a. Zapsáno
i. Zapsáno Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem
podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
družstvech.
b. Vymazáno
i. Hostinská činnost
♦

v předcházejícím období

-

Odvolání jednatele společnosti (den zániku funkce: 18. února 2013)
Ing. Pavel Matoušek, MBA,
dat. nar. 19.03.1969
Vidov 98, PSČ 370 07

-

Zřízena prokura (zapsáno 18. dubna 2013)
prokurista PAVEL KRÁL, dat. nar. 25. dubna 1958
Lukešova 1268/4, Kylešovice, 747 06 Opava
Prokurista jedná samostatně. Prokurista se za společnost podepisuje tak, že k
obchodní firmě společnosti, za kterou jedná, připojí svůj podpis s dodatkem
označujícím prokuru.

-

Úprava předmětu podnikání:
a. Zapsáno
i. silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li
určeny k přepravě zvířat a věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo
jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5
tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
ii. hostinská činnost
b. Vymazáno
i. kovoobráběčství
ii. hostinná činnost
iii. silniční motorova doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o
největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní
provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

Průměrný počet zaměstnanců
♦ v hodnoceném období
♦ v předcházejícím období

139
161
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z toho počet řídících zaměstnanců
♦ v hodnoceném období

7

♦ v předcházejícím období
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Statutární orgán
Jednatel:

KAREL MAJZLÍK, dat. nar. 23. září 1949
Ježník 2317/17, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
Způsob jednání: Jednatel zastupuje společnost samostatně.

Prokura:
Ing. PAVEL KRÁL, dat. nar. 25. dubna 1958
Lukešova 1268/4, Kylešovice, 747 06 Opava
Prokurista jedná samostatně. Prokurista se za společnost
podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti, za kterou
jedná, připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada společníků, jejíž působnost vykonává v
plném rozsahu jediný společník společnosti, který rozhoduje o všech otázkách, které svěřuje
valné hromadě obchodní zákoník nebo společenská smlouva.
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
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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 jediný 100 % majitel pan Karel Majzlík, datum narození
23.9.1949, základní kapitál 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 – 2011

výroba technologicky náročných komponentů a zařízení do strojů pro
povrchovou těžbu nerostů jako jsou plošiny, uzavřené šnekové dopravníky,
základní rámy pro CATERPILLAR - SUPERIOR HIGHWALL MINERS, Inc., USA
(dříve do r. 2006 byly dodávky realizovány prostřednictvím holandské firmy
BLOKLAND METAALBEWERKING – B.V., Holandsko), fakturace dodávek je
v současnosti realizována prostřednictvím firmy SME SALES&SERVICE Inc.,
USA,

2003 – 2005

výroba speciálních komponentů z různých materiálů pro zdravotnická zařízení
ve spojení s firmou ALD Belgie,
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2003 – 2011

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

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 - 2011

výroba podmořských zařízení a spojek na potrubí pro ropný a plynárenský
průmysl pro firmu THUNE PRODUCTER AS, Norsko,

2009 - 2011

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

2010 - 2010

výroba lanovnic pro lodní průmysl pro firmu GLEIPNIR AS, Norsko
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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,

2010 - 2011

výroba zařízení - částí licích strojů pro slévárenský průmysl pro firmu STORVIK
AS, Norsko,

2010 - 2013

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

2011

výroba spojek pro plynová potrubí pro NLI Alfred Andersen AS, Norsko,

2011

výroba armatur pro plynové a vodní potrubí pro firmu ARMATURY Group a.s.,
Kravaře, ČR,

2011

výroba zařízení a dílů pro těžební stroje na těžbu ropy pro firmu Huisman
Konstrukce s.r.o., Sviadnov, ČR,

2011 – 2014

výroba a dodávky stále větších a složitějších zařízení a technologických celků
pro lodní průmysl a plovoucí ropné plošiny, zařízení a komponenty
podmořského potrubního systému, sloužícího k těžbě ropy a plynu,
manipulační jeřáby pro lodní průmysl a šnekové dopravníky a další komponenty
do povrchových dolů pro SME SALES&SERVICE Inc., USA, I. P. HUSE AS, Norsko
a HUSE ENGINEERING AS, Norsko.

2013 - 2014

výroba testovací stolice pro firmu EAB ENGINEERING AS, která se zabývá
výrobou podmořských technologií spojené s těžbou a dopravy ropy. Společnost
ELFE navázala spolupráci se zástupci největších světových firem v oboru
offshore těžby ropy a plynu, jako jsou NATIONAL OILWELL VARCO A
ONESUBSEA (dříve Cameron). Dochází k nárůst objemu výroby pro OneSubsea,
který se nám daří úspěšně plnit. Z hlavní pobočky v Leedsu firma ELFE, s.r.o.
obdržela (22.10.2014) Bronzový certifikát za 100% plnění termínů a kvality (bez
reklamace) za 6 po sobě jdoucích měsíců.

2014

výroba svařenců (podvozky) pro vozidla přepravující kontejnery v přístavech
pro firmu Gaussin S.A., Francie. Konstrukce z ELFE budou například součástí
vozidel manipulujících náklad v Malajsii. ELFE očekává standardní sériovou
výrobu po dobu minimálně několika let.

Společnost ELFE, s.r.o. přešla s účinností od 1. 11. 2008 na účetní a zdaňovací období
hospodářského roku.
Výsledky hospodaření za uplynulé období v trvání od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2014 byly
ovlivněny především ve finanční oblasti, kdy firma v důsledku rozhodnutí ČNB o intervencích1
(od 7.11.2013 – platí i k datu sestavení účetní závěrky) došlo k výraznému oslabení koruny
(kurz CZK/EUR dle ČNB ke dni 6.11.2013 činil 25,785). Ke dni 13.1.2014, kdy byl kurz CZK/EUR
dle ČNB ve výši 27,405 společnost ELFE, s.r.o. provedla restrukturalizaci dříve uzavřených
devizových obchodů. K rozvahovému dni 31.10.2014 oslabila koruna CZK/EUR dle ČNB na
1

Dle http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/tiskove_zpravy_cnb/2013/20131107_menove_rozhodnuti.html
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27,77. Přecenění derivátu k 31.10.2014 v důsledku oslabení koruny dosáhlo na hodnotu
-26 174 033,13 Kč, což velmi negativně ovlivnilo finanční výsledek hospodaření. I přes nárůst
provozního výsledku hospodaření oproti HR 2013 v důsledku ztráty finančního výsledku
hospodaření činil výsledek hospodaření před zdaněním -4 708 841 Kč.
V HR 2014 došlo k poklesu tržeb zejména z důvodu poklesu projektů výroby součástí pro
ropné plošiny našeho partnera I. P. HUSE AS a ukončení výroby jeřábů. Naproti tomu byla nově
zavedena výroba podvozků firmy Gaussin a rozšířena výroba pro firmy OneSubsea. Celkově se
tržby oproti HR 2013 snížily o 27,13% na hodnotu 291 712 tis. Kč. Export společnosti do
evropských zemí (zejména Norska) a USA dosáhl objemu 284 mil. Kč, což činí podíl cca 97,35 %
z vyráběné produkce. Obrat celkem poklesl proti předcházejícímu období o 12,5 % a dosáhl výše
321 mil. Kč. Výkony poklesly proti HR 2013 o 10,2 % a celkem činily 305 mil. Kč. Majetek
společnosti dosáhl hodnoty 297 mil. Kč a vlastní kapitál činil 90 mil. Kč. Rentabilita výkonů činila
-1,6 %, rentabilita celkových aktiv činila -1,6% a produktivita práce z výkonů činila 2 141,8 tis.
Kč/pracovníka.
Struktura a podíly tržeb v hodnoceném účetním období
Struktura a podíly tržeb hlavních obchodních partnerů v hospodářském účetním období
1. 11. 2013 - 31. 10. 2014 byly následující:
Objem tis. Kč Podíl v %
I.P.HUSE A.S, Norsko
SME Sales & Service, Inc., USA
Gaussin S.A., Francie
Aasted-Mikroverk ApS, Dánsko
OneSubsea GmbH, Německo
OneSubsea Limited, Velká Británie
EAB ENGINEERING, Norsko
Gleipnir AS, Norsko
National Oilwell Varco, Norsko
Thune Produkter AS, Norsko
Ostatní drobní zahraniční odběratelé
Celkem zahraniční odběratelé - vývoz

TDZ Power SE
Armaturka Krnov, a.s.
Flash Steel Power, a.s.
Jan Bacho
ARMATURY Group a.s.
Ostatní drobní odběratelé z ČR
Celkem tuzemsko
TRŽBY PODNIKU CELKEM
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189 465
35 499
32 300
6 114
5 953
5 306
3 718
2 142
1 611
1 329
546
283 984

64,95 %
12,17 %
11,07 %
2,10 %
2,04 %
1,82 %
1,27 %
0,73 %
0,55 %
0,46 %
0,19 %
97,35 %

1 741
942
841
559
551
3 094
7 728

0,60 %
0,32 %
0,29 %
0,19 %
0,19 %
1,06 %
2,65 %

291 712

100,0 %

Závěr

Posláním společnosti ELFE, s.r.o. je udržet a dále posilovat své významné postavení jako
spolehlivého, konkurenceschopného a vysoce specializovaného dodavatele v oblasti
strojírenských celků pro světové dodavatele zařízení pro těžbu ropy a plynu, uhlí, námořní
manipulační techniky a dopravní techniky.
Strategickým cílem společnosti ELFE, s.r.o. je komplexně a s vysokou kvalitou
uspokojovat různorodou poptávku a potřeby svých obchodních partnerů včetně všech
souvisejících služeb. Společnost ELFE, s.r.o., jako dlouholetý výrobce a vývozce strojírenského
zařízení se zaměřením na sortiment středně těžkých až těžkých výrobků, si proto jako hlavní
priority vytýčila:
1. Vylepšení základních ekonomických ukazatelů – zisku, rentability, produktivity práce,
snížení zadluženosti
2. Odběratelsky se orientovat hlavně na získání, ale i udržení objemově významných
odběratelů, s cílem eliminovat ekonomická, finanční a odbytová rizika vyplývající z
vysoké podílové závislosti na malém počtu strategických odběratelů
3. Orientovat se na rozvoj výroby při zachování vysoké míry přidané hodnoty a efektivnosti
produkce, využít stávající převahy poptávky na trhu v aktuálně vyráběném sortimentu
4. Zvýšit využití technologického zařízení při výrobě technologicky náročných a složitých
strojírenských výrobků a zařízení s vysokými nároky na kvalitu, se střední a velkou
hmotností až 40 tun, s převažující malosériovou a kusovou četností
5. Trvale zvyšovat kvalifikaci a prohlubovat znalosti zaměstnanců na všech výkonných i
řídících místech
6. Zvyšovat úroveň bezpečnosti práce a zlepšovat pracovní prostředí zaměstnanců.

V Krnově, dne 10. 2. 2015

Karel Majzlík
jednatel společnosti
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