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1. Základné identifikačné údaje
Obchodné meno: RENOP spol. s r.o., registrovaný sociálny podnik
Sídlo: 034 83 Liptovská Teplá
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 31 598 170
IČ DPH: SK2020430610
Základné imanie: 6 971 €
Predmet činnosti:







výroba gumových a plastických produktov
protektorovanie a opravy gumových pneumatík
veľkoobchod s gumovými a plastickými výrobkami, pneumatikami
špecializovaný obchod - s gumovými a plastickými výrobkami, pneumatikami
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, výkup, zber a renovácia pneumatík
pneuservis

Spoločníci: Obec Liptovská Teplá 142, 034 83 Liptovská Teplá
Štatutárny orgán: konateľ – Viliam Baďo, 1.mája 277, 034 82 Lúčky

2. Profil spoločnosti
Spoločnosť Renop zabezpečuje širokú ponuku pneumatík protektorovaných teplou
a studenou vulkanizáciou. Protektorovanie teplou vulkanizáciou sa využíva predovšetkým
pre úžitkové a ľahké nákladné vozidlá, až po bežné a široko profilové nákladné pneumatiky,
tiež predné aj zadné traktorové pneumatiky do rozmeru 18,4/15 - 34.
V studenej vulkanizácii sa protektorujú pneumatiky pre úžitkové a nákladné vozidlá a
autobusy od 15" do 22,5". Takto obnovené pneumatiky majú zaručenú kvalitu na úrovni
porovnateľných nových pneumatík, vzhľadom ku kilometrického výkonu, použiteľnej záťaže
a prevádzkovej rýchlosti. Pre obnovu sa používajú výhradne ojazdené pneumatiky
s nepoškodenou kostrou, vopred dôkladne prehliadnuté s našimi zamestnancami, vrátane
tlakovej skúšky a ultrazvukového testu integrity.
Ďalšou činnosťou Renop-u je výroba výrobkov z technickej gumy, lisovaných v
etážových lisoch 400x400, 800x800 a 1200x1100 mm, vrátane pogumovania kovov,
gumotextilných výrobkov, opráv a lepenia dopravných pásov. Okrem výroby a predaja
protektorovaných pneumatík sa spoločnosť venuje aj predaju nových pneumatík.
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Od roku 2018 poskytuje spoločnosť služby prezutie a vyváženie pneumatík pre osobné
automobily, dodávky a následné sezónne uskladnenie pneumatík. Samozrejmosťou je oprava
a údržba prezúvaných pneumatík. Tiež ponuka a následný predaj nových pneumatík pre
zákazníkov pneuservisu, ale aj ostatných zákazníkov.

3. Ľudské zdroje
V roku 2021 sme prijali 5 zamestnancov, dvaja zamestnanci požiadali o ukončenie
pracovného pomeru dohodou. takže koncom roka 2021 bol stav zamestnancov 17.
Zamestnanci odpracovali celkom 30458 hodín, z toho bolo 334,5 hodín nadčas. Nadčasové
hodiny odpracoval zamestnanec v pneuservise, vo vstupnej kontrole a pri preberaní
pneumatík. Nadčasová práca bola sezónna a podlieha súhlasu riaditeľa podniku. Bola
vykonávaná a evidovaná v súlade so Zákonníkom práce. Nad limit 150 hodín ročne na
základe dohôd na výkon práce nadčas nad hranicu ustanovenú v § 97, ods. 7 Zákonníka práce.
Zo sociálneho fondu boli v roku 2021 vyplatené príspevky dobrovoľným darcom krvi
a príspevky pri príležitosti životného jubilea. V roku 2021 sme nezaznamenali žiadny
pracovný úraz.

4. Účtovná závierka
Účtovná závierka spoločnosti RENOP, spol. s. r. o., r.s.p., zostavená k 31.12.2021 (údaje
v €).

Súvaha
AKTÍVA CELKOM
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Podielové CP a podiely v ovládanej osobe
Ostatný dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančný majetok
Ostatné aktíva
PASÍVA CELKOM
Vlastné imanie
Základné imanie
Kapitálové fondy
Fondy zo zisku, zákonný rezervný fond
Výsledok hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Záväzky

2019

2020

2021

492 020

464 659

512 448

0
54 856
0
54 856
0
0
0
437 164
157 009
0
51 095
229 060
0
492 020
443 489
6 971
820 415
3 995
-259 855
-128 037
48 169

0
44 365
0
44 364
0
0
0
420 294
128 206
0
65 148
226 940
0
464 659
419 599
6 971
820 415
3 995
-387 892
-23 889
42 690

0
35 374
0
35 374
0
0
0
477 074
152 643
0
66 632
257 799
0
512 448
464 665
6 971
820 415
3 995
-411 782
+45 066
46 104
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Zákonné rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Krátkodobé finančné výpomoci
Ostatné pasíva

10 343
9 806
28 020
0
0
0
362

9 418
9 636
23 637
0
0
0
2 369

12 642
10 542
22 921
0
0
0
1680

Výkaz ziskov a strát
Tržby za predaj tovaru
Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru
Obchodná marža
Výroba
Tržby z predaja vlastných výrobkov a
služieb
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
Aktivácia
Pridaná hodnota
Osobné náklady
Dane a poplatky
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
Odpisy dlhodobého nehmotného a
hmotného majetku
Použite a zrušenie rezerv do výnosov z
hospodárskej činnosti
Tvorba opravných položiek na
hospodársku činnosť
Výsledok hospodárenia z hospodárskej
činnosti
Finančné výnosy
Finančné náklady
Použite a zrušenie rezerv do výnosov z
finančnej činnosti
Tvorba rezerv na finančnú činnosť
Výsledok hospodárenia z finančnej
činnosti
Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti
Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie

2019
20 826
18 737

2020
15 301
13 481

2021
26 107
23 797

2 091
561 524
520 097

1 820
563 326
500 461

2 310
717 564
543 162

-12 451
1 710
118 417
221 886
14 779
2 145
811
10 882

- 6 844
1 614
192 209
216 592
16 742
27 383
1 535
10 921

4 174
942
240 177
277 511
15 978
108 450
1 245
10 693

0

0

0

0

0

0

-124 661

-22648

+47 075

695
3 878
0

19
1 410
0

19
2139
0

0
-3 184

0
1 391

0
2 120

3
189
-128 037
-128 037

3
154
-23 889
-23 889

3
115
+45 066
+45 066
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Z údajov v tabuľke súvahy je možné vidieť, že celkový stav majetku, ktorého hodnota
bola v roku 2020 464 659 eur, v roku 2021 stúpol na úroveň 512 448 eur . V roku 2021 nebol
vyradený žiadny majetok. Zásoby v roku 2021 mali stúpajúcu tendenciu z dôvodu nákupu
materiálu na výrobu pneumatík. Vývoj krátkodobých pohľadávok je zhruba na takej úrovni
ako predchádzajúce roky.
V roku 2021 spoločnosť zaznamenala zvýšenie aktív. Základné imanie, kapitálové
fondy a fondy zo zisku sa počas sledovaného obdobia nemenili. Zvýšenie aktív bolo
zapríčinené zmenou výsledku hospodárenia. V predchádzajúcich rokoch bola firma
každoročne v strate, avšak v roku 2021 vykázala spoločnosť kladný výsledok hospodárenia.
Tým, že sme sa stali registrovaným sociálnym podnikom, tak kladný hospodársky výsledok
bol ovplyvnený nielen zvýšeným predajom výrobkov, ale aj poberaním vyrovnávacích
príspevkov pre integračný podnik, ktorého poskytovateľom je ÚPSVaR Ružomberok. Za rok
2021 je výsledok hospodárenia na úrovni +45 066 eur. Výsledok hospodárenia negatívne
ovplyvnila aj pandémia, neustále zvyšovanie cien materiálu a povinné zákonné náklady
a režijné náklady. A to daňou z pozemku a stavieb (14 407,74 eur), rôzne povinné lekárske
prehliadky, nákladmi na odpadové hospodárstvo (približne 6 000 eur). Zákon o odpadoch č.
79/2015 Z.z. priniesol nové povinnosti a pravidlá ako nakladať s odpadmi a obalmi. Rozšírila
sa povinnosť účtovnej jednotky pri nakladaní s odpadmi tak, aby boli splnené všetky
náležitosti slovenskej legislatívy i legislatívy EÚ. A teda sme povinní hradiť uvedené náklady
certifikovanej spoločnosti, ktorá nám likviduje odpad vzniknutý pri protektorovaní
pneumatík, rôzne povinné lekárske prehliadky. Ďalšou položkou sú režijné náklady. Ako
príklad uvádzame náklady na plyn, ktoré boli za sledovaný rok 26 851 eur a náklady na
elektriku za sledovaný rok vo výške 36 206 eur.
V roku 2021 spoločnosť vyrobila 1 625 kusov protektorov studenou vulkanizáciou a
1 704 kusov teplou vulkanizáciou, čo je porovnateľné s rokom 2020. Pričom celé množstvo
vyrobených pneumatík sa predalo. Pri nákladoch konštatujeme v roku 2021 pomerne stabilný
podiel jednotlivých druhov nákladov na celkových nákladoch v porovnaní s rokom 2020.
Z finančných výkazov je dôležité hodnotiť schopnosť firmy premeniť majetok na
peniaze, z ktorých je možné uhradiť záväzky, teda hodnotiť likviditu firmy. Likvidita
spoločnosti Renop je na vysokej úrovni. Znamená, že firma je schopná predať zásoby,
zinkasovať pohľadávky z obchodného styku a ostatné krátkodobé pohľadávky. Má dostatočnú
hotovosť na bežnom bankovom účte v okamihu, keď má uhradiť svoje krátkodobé záväzky.
Teda nedochádza k omeškaniu v platbách veriteľom. Doba inkasa pohľadávok spoločnosti
Renop je pri stálych a nových odberateľoch v priemere na úrovni dvoch mesiacov.
Účtovná jednotka v rámci svojej výrobnej činnosti používa technológiu, z ktorej
unikajú do ovzdušia znečisťujúce látky. Množstvá, ktoré vznikajú, však nepresahujú limity
určené orgánmi na ochranu životného prostredia. Za tieto množstvá platí účtovná jednotka
poplatky za znečisťovanie ovzdušia do štátnej pokladnice.
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5. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2021
Aj keď sme v roku 2021 dosiahli kladný hospodársky výsledok, rozdelenie
hospodárskeho výsledku sa nebude realizovať, ale sa započíta so stratou minulých období.

6. Záver
Z finančných výkazov vyplýva, že spoločnosť Renop hospodárila v roku 2021 so
ziskom 45 066,-- €. Aj keď klesá dopyt po protektoroch vyrobených studenou a teplou
vulkanizáciou, naším zámerom bolo udržať v silnom konkurenčnom prostredí konštantný
predaj našich protektorov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. V roku 2021 sme predali
porovnateľné množstvo protektorov s rokom 2020. V technickej gume stále stúpa dopyt po
výrobkoch z TG.
Aj keď chceme ostať konkurencieschopní, vzhľadom na pandemickú situáciu
a neustále zvyšovanie cien základného materiálu, boli sme nútení navýšiť ceny protektorov
v studenej vulkanizácii o 10 % a v teplej vulkanizácii o 5 %. Avšak vzhľadom na rast cien
vstupných surovín sme urobili prieskum potenciálnych dodávateľov materiálu za účelom
zníženia cien dodávaných surovín. Na základe výsledkov analýzy odoberáme zmes od tých
výrobcov, ktorí ponúkajú najnižšie ceny.
Hľadali sme nové obchodné príležitosti, nestagnujeme. Osobne sme našli viacerých
nových odberateľov. Takisto máme nových partnerov na odbyt výrobkov z technickej gumy.
Aj v roku 2021 sa zvýšil dopyt po prezúvaní pneumatík v pneuservise.
Spoločnosť nemá problém s likviditou a s uhrádzaním svojich záväzkov. Neoslabená
likvidita je výsledkom správneho riadenia prevádzkového financovania.
Spoločnosť nemá markantný problém s inkasovaním pohľadávok od stálych a nových
odberateľov. Doba inkasa pohľadávok je ovplyvnená historickým vývojom firmy, konkrétne
nevymožiteľnými pohľadávkami od spoločností Kollár a Doprastav a.s.
V nasledujúcom roku sa chceme zamerať na zvýšenie tržieb prostredníctvom hľadania
nových obchodných príležitostí. Chceme podporiť predaj produktov ziskového strediska, tiež
rozšíriť služby pneuservisu. Taktiež sa budeme snažiť udržať súčasných odberateľov najmä
kvalitne odvedenou prácou a individuálnym prístupom k zákazníkovi.
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