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zÁrlaoĺĺÉÚonre o sPoLočNosTI
s' r.

obchodné meno:

MRA betón plus,

Sídlo spoločnosti:

Sverepec 365, 017 01

Ičo:

46 059 270

Deň zápisu:

18.02.2011

Právna forma:

Spoločnosťs ručenímobmedzeným

Základne imanie:

5.000 EUR

Zápis v oR:

vedenom okresným súdom Trenčín, oddiel Sro, vložka

o.

24106/R

(d'alej len,,Spoločnosť")

Úon:e o PREDMETE čINNosTI
Hlavnými činnosťamiSpoločnosti sú

.
.
.

:

Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

Kúpa tovaru na účelyjeho predaja konečnému spotrebitelbvi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovatelbm živnosti (velkoobchod)

Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami
prípojného vozidla

Spoločnosť v roku 2019 prevádzkovala tri betonárne

.
.
.

Prešov: výkon 1O0 m3/hod
Vlkanové: výkon 75 m3/hod
Lieskovec (Zvolen): výkon 90 m3/hod
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s

celkovou hmotnosťou do 3,5

t

vrátane
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šrnuxrÚna sPoLočNÍKov sPoLočľosĺr
Vlastnícka štruktúra bola k 3I'72'2079 nasledovná
Podĺel na Zl

Spoločník

Hlasovacie práva

EUR

%

%

2 500

50

50

MRA s.r.o

2 500

50

50

Spolu

5 000

100

100

MRA

s.r.o

Vlastnícka štruktúrabola k 31.12.2018 nasledovná
Podiel na Zl

Spoločník
MRA betó

s.

r.o.

MRA s.r.o.

zozNAM

Hlasovacie práva

EUR

%

%

2 500

50

50

2 s00

50

50

5 000

100

100

člrnov šrnruľÁnNYcH' DozoRNÝcH

A INÝCH oRGÁNoV sPoLočNosTI

štatutárny orgán
Konatel' je štatutárnym orgánom, ktorý koná v mene Spoločnosti voči tretím osobám' Konatelbm
Spoločnostĺ môže byť len fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a bezúhonná. Konatelbv
vymenúva valné zhromaždenie z radov spoločníkov alebo iných fyzických osôb. Konatelia sú povinní
zabezpečiťriadne vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva,viesť zoznam spoločníkov a informovať
spoločníkovo záležitostiach Spoločnosti'

V priebehu roka 2018 mal štatutárny orgán Spoločnosti mal doleuvedených členov, volených a
odvolávaných valným zhromaždením spoločnosti, Funkčnéobdobie konatel'a nie je zo zákona
obmedzené'
Konatelia:

Jaroslav Richtárik
Sverepec 77, Ot7 Ot
Vznik funkcie: 04.O4.20II
Ing. Jozef Jágrik
Šebešťanová48

Považská Bystrica 0I7 04
Vznik funkcie: 19.6.2018

Konanie menom spoločnosti:
Konať V mene spoločnostĺa zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení dvaja konatelia
spoločne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia tak, že k
písanémualebo tlačenémuobchodnému menu pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
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Informácie o konsolidovanom celku:
Spoločnosťnespíňa podmienky uvedené v $ 22 ods. 10 zákona o účtovníctvedefinujúce povinnosť
zostavenia konsolidovanej účtovnejzávierky, a preto nezostavuje konsolidovanú účtovnúzávierku
za rok2079.
Spoločnosť sa nezahŕňa do konsolidovanej účtovnejzávierky inej spoločnosti'

ĎaIšie informácie:

Priemerný počet zamestnancov Spoločnosti v roku 2019 bol 62 (v roku 2019
zamestnancov)' Spoločnosťnemá významný vplyv na zamestnanosť v regióne'

to bolo

39

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12'2019 je zostavená ako riadna účtovnázávierka podlä zákona
NR SR č.437/2002Z.z. o účtovníctve,za účtovnéobdobie od 1'1'2019 do 31'12.2oI9'

Hospodárska činnosťSpoločnosti nepredstavuje žiadne riziko

životného prostredia.

a nemá žiaden dopad na

kvalitu

Spoločnosťje vystavená rôznym finančným rizikám, ktoré zahŕňajú dôsledky pohybu úrokových
sadzieb z úverov a cien komodít. Spoločnosťsa snažíminimaĺizovať možnénegatívne dôsledky rizík
na finančnúsituáciu spoločnosti, pričom sa snaŽí eliminovať najmä úrokovéa úverové riziko, a tiež
riziko nedostatočnej likvidity'
Spoločnosťnemá organizačnú zložku v zahraničí.

FINANčNÁ SITUÁcIA sPoLočNosTI A DoPLŇuJÚcE INFoRMÁcre o UPLYNULoM vÝvoJl
PODNIKANIA
Spoločnosťbola založená dňa 14.02.20II najmä za účelomprodukcie betónu a betónových zmesí
Následne rozšírĺlasvoju činnosťovýrobu prefabrikovaných prvkov z betónu a kamiónovú dopravu.
H

lavné ekonomické ukazovatele
v EUR

2019
3 772 659

Aktíva celkom
Neobežný majetok
obežný majetok
Časovérozlíšenie

2018
4 42L650

1.202395
2549 525
20739

2 855 s87

Pasíva celkom

3 772 659

4 42L650

Základné imanie
Kapitálové fondy

s 000
z 576 000

5 000

FondV zo zisku

s00
-1,624 208

Výsledok hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenĺa za účtovnéobdobie

-1 151 031

Záväzkv

5

7 489

1927 000
s00
-1 196 884
-427 324

51.2

4 113 358

L08 886

0

3 857

Časovérozlíšenie

1 558 574
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Ukazovatele

fi

nančnej situácie
2019
L,02
0,05
0,L3
0,56
0,66

Celková zadíženosť
DIhodobá zadĺženosť

okamžitá likvĺdita
Bežná likvidĺta
Celková likvidita

2018
0,93
0,06
0,01
0,60
0,70

Celková zadlŽenosť = záväzky / spolu majetok
Dlhodobá zadlženosť= (dlhodobé záväzky + bankové úvery dlhodobé) / spolu majetok
okamŽitá likvidita = finančnéúčty/ (krátkodobé záväzky + bežnébankové úvery + krátkodobé finančné
výpomoci)
BeŽná likvidit6 = (finančnéúčty+ krátkodobé pohl'adávky) / (krátkodobé záväzky + bežnébankové úvery +
krátkodobé finančnévýpomoci)
Celková likvidita = (finančnéúčty+ krátkodobé pohl'adávky + zásoby) / (krátkodobé záväzky + bežnébankové
úvery + krátkodobé finančnévýpomoci)

OSTATNE INFORMACIE
1) Tnformácip n llrlalosfiach osohitného vúznamrl_ ktoré nastali no skončeníričtovného obdobia a
informácie o predpokladanom budúcom vývoji spoločnosti
Spoločnosť plánuje v septembri 2020 fúziu so spoločnosťouMRA betón, s. r. o./ kedy MRA betón
plus, s.r.o. zanikne a všetky práva a povinnostĺ prechádzajú na právneho nástupcu, t.j' MRA betón,
s. r. o. Zámerom spoločnosti MRA betón, s. r. o. je pokračovaÍ'a rozvíjať'doterajšĺe aktvity spoločnosti
MRA betón plus, s.r.o. v oblastĺ výroby a predaja betónu.
2) Informácie o nákladoch na činnosťv oblasti výskumu a vývoia _ bez náplne.

?\ Tnfnrmárip n narĺohrirlaní vlaqľnÝch akcií rlnčasnúch listov' ohchorlnÝch nodielov a akcií.
dočasných listov a obchodných podielov materskei účtovneiiednotkv - bez náplne.
4) Informácie o údajoch požadovanÝch podl'a osobitných predpisov _ bez náplne,
5) Informácie o tom. či spoločnosťmáorganizačnúzložku v zahraničí. Spoločnosťnemá organizačnú

zložku v zahraničí.

6) Informácie o ročnei správe o platbách oroánom verejnej moci ($ 20 ods. 2 zákona o účtovníctve)

- bez náplne.

7) Finančnénástroje ($ 20 ods. 5 zákona o účtovnĺctve)
Spoločnosťnepoužívafinančnénástroje (napr. prevoditelhé cenné papiere, finančnérozdielové
zmluvy, deriváty) podl'a zákona č.566/200I Z'z' o cenných papieroch v znení neskorších predpisov
- preto nemá povinnosť uviesť špecifické informácie o ciel'och a metódach riadenia rizík.
B) Cenné papiere obchodované na regulovanom trhu ($ 20 ods' 6 a 7 zákona o účtovníctve).
Spoločnosť neemitovala cenné papiere (akcie), ktoré by boli prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu (napr' Burza cenných papierov Bratislava). Preto spoločnosť nemá povinnosť vo výročnej správe

uvádzať štruktúrovanéinformácie podl'a $ 20 ods. 6
vyhlásenie o správe a riadení.

a7

zákona o účtovníctve,napríklad -

9) Subjekt vereiného záujmu (5 20 ods' 9 až 14 zákona o účtovníctve)'
Spoločnosť nie je subjektom verejného záujmu tak, ako ho definuje $ 2 ods. 74 zákona
o účtovníctve(napr. emitent cenných papierov na regulovanom trhu' banka, poisťovňa, obchodník
s cennými papiermi, subjekt kolektívneho investovania).
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ľÁvnľNA vYsPoRIADANIE

sTRATY

V roku 2019 dosiahĺa Spoločnosť záporný výsledok hospodárenia, strata po zdanení v celkovej výške
t 15I264 EUR. Strata za rok 2019 bude na základe rozhodnutia valného zhromaždenia preúčtovaný
na účetneuhradenej straty minulých rokov.

Vo Sverepci dňa 3L7 '2020
rik
M
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