Čiernohronská železnica, n.o.
Hlavná 56, 976 52 Čierny Balog
tel./fax.: 048/61 91 500
Čierny Balog 10.4.2004

ČHŽ, n.o.

Výročná správa za rok 2003

1. Úvod
Čiernohronská železnica, nezisková organizácia /ČHŽ/ bola založená za účelom
rozvoja a ochrany kultúrnej technickej pamiatky – Čiernohronskej železnice v Čiernom
Balogu a zaregistrovaná na KÚ v Banskej Bystrici 18.9.2001 pod číslom 2001/07603.

2. Prehľad činnosti
V roku 2003 prevádzkovala ČHŽ, n.o. predovšetkým turistickú osobnú dopravu na
úseku Hronec – Čierny Balog – Vydrovo a späť (prevezených 37 899 cestujúcich). Do
uzatvorenia píly v septembri 2003 fungovala i pravidelná nákladná doprava reziva z píly
Jánošovka v Čiernom Balogu do Hronca (denne 60 – 120 m3 reziva). Verejná osobná doprava
nebola prevádzkovaná z dôvodu nezískania dotácie zo strany VÚC Banská Bystrica.
Hlavnou investičnou akciou bolo dokončenie obnovy trate v úseku Hronec –
Chvatimech, financované v rámci projektu „Ekologizácia dopravy v Mikroregióne Čierny
Hron“ zo Slovensko-švajčiarského revolvingového fondu cestou Slovenskej agentúry
životného prostredia v Banskej Bystrici. Slávnostne obnovenie prevádzky na tomto úseku
bolo 3.10.2003 za účasti jeho excelencie veľvyslanca Švajčiarska a mnohých ďalších
oficiálnych hostí.
Ostatná činnosť ČHŽ, n.o. bola zameraná predovšetkým na pokračovanie v obnove
a rekonštrukcii objektov a zariadení Čiernohronskej železnice a vytváranie stále lepších
podmienok pre návštevníkov.

3. Ročná účtovná závierka a jej zhodnotenie
Ročná účtovná závierka tvorí prílohu tejto správy . Príjmy organizácie tvorili
predovšetkým tržby z predaja služieb (prevádzkovaní ČHŽ, realizácia projektu: Ekologizácia
dopravy v Mikroregióne Čierny Hron) a príspevky od fyzických osôb (príspevok 1% z dane).
Výdaje tvorili predovšetkým platby za služby (subdodávky k projektu), nákup materiálu,
opravy, osobné náklady a energie. Celkový hospodársky výsledok k 31.12.2003 bol
5 558 540,50 Sk.

4. Výrok auditora k ročnej účtovnej uzávierke:
- viď. Príloha: Audítorska správa

5. Prehľad peňažných príjmov a výdavkov:
- viď. Príloha: Finančná správa za rok 2003 – výkaz ziskov a strát

6. Prehľad rozsahu príjmov v členení podľa zdrojov:
- viď. Príloha: Finančná správa za rok 2003 – výkaz ziskov a strát

7. Stav a pohyb majetku a záväzkov:
V roku 2003 nadobudla organizácia majetok v hodnote 293 575,- Sk. Celkové aktíva
organizácie boli vo výške 14 351 946,50 Sk. Pasíva organizácia evidovala vo výške
14 351 946,50 Sk. Nadobudnutý majetok súvisel s predmetom činnosti – dopravné
prostriedky, stroje a zariadenia pre prevádzkovanie ČHŽ.

8. Organizačná štruktúra:
-

počas roku 2003 zostala bez zmien.

Správna rada pracovala v zložení:
Ing. Jiří Kubáček, CSc. – predseda
Ing. Arch. Vladimír Paško – člen
Igor Nemky – člen
Riaditeľom bol:
Ing. Aleš Bílek
Revízorom bol:
Ladislav Pančík
V roku 2003 mala organizácia 1 zamestnanca.

Správu zostavil:
Ing. Aleš Bílek
riaditeľ ČHŽ

