Čiernohronská železnica, n.o.
Hlavná 56, 976 52 Čierny Balog
tel./fax.: 048/61 91 500
Čierny Balog 8.4.2006

ČHŽ, n.o.

Výročná správa za rok 2005

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 2005 prevádzkovala ČHŽ, n.o. iba turistickú osobnú dopravu na úseku
Chvatimech - Hronec – Čierny Balog – Vydrovo a späť (prevezených 32 319 cestujúcich).
Verejná osobná doprava nebola stále prevádzkovaná z dôvodu nezískania dotácie
a chýbajúcej legislatívy v tejto oblasti.
Hlavnou investičnou akciou bolo dokončenie generálnej opravy a rekonštrukcie
pôvodnej historickej motorovej lokomotívy RÁBA pre pravidelnú prevádzku ČHŽ, čiastočne
financované v rámci sponzoringu a reklamných partnerov. Súčasne pokračovala oprava
horného depa v stanici Čierny Balog, financovaná opäť cez obec grantu Ministerstva kultúry
SR a priebežne pokračovali opravy nových osobných vozňov Bax.
I 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. Výnosy organizácie tvorili
predovšetkým tržby z predaja služieb a príspevky od fyzických osôb (príspevok 2 % z dane)
vo výške 11 240 049,-Sk. Náklady tvorili predovšetkým platby za služby, nákup materiálu,
opravy, osobné náklady a energie vo výške 9 563 863,55,-Sk. Celkový hospodársky výsledok
k 31.12.2005 bol 1 675 972,- Sk.

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

5. Prehľad peňažných príjmov a výdavkov:
- viď. Príloha: Finančná správa za rok 2005 – výkaz ziskov a strát

6. Prehľad rozsahu príjmov v členení podľa zdrojov:
- viď. Príloha: Finančná správa za rok 2005 – výkaz ziskov a strát

7. Stav a pohyb majetku a záväzkov:
K 31.12.2005 nadobudla organizácia hmotný majetok v hodnote 15 022 164,43 Sk.
Celkové aktíva organizácie v roku 2005 boli vo výške 16 959 677,38 Sk. Pre
porovnanie v predchádzajúcom účtovnom období roku 2004 evidovala organizácia aktíva vo
výške 21 835 428,10,-Sk.
obdobie

Majetok spolu
15 022 164,43
16 260 399,27

2005
2004

Obežný majetok
1 937 512,95
5 575 028,83

Celkové pasíva organizácia v roku 2005 boli vo výške
16 959 677,38 Sk. V
predchádzajúcom účtovnom období roku 2004 organizácia evidovala pasíva vo výške 21 835
428,10 Sk.
obdobie
2005
2004

Vlastné zdroje krytia stálych
a obežných aktív
5 676 524,51
5 259 096,77

Nadobudnutý majetok súvisel s predmetom činnosti – dopravné prostriedky, stroje
a zariadenia pre prevádzkovanie ČHŽ.

8. Organizačná štruktúra:
-

počas roku 2005 odstúpil na vlastnú žiadosť zo správnej rady jej člen a predseda
správnej rady Ing. Jiří Kubáček. Na miesto člena správnej rady bol zvolený
František Giertli, predsedom správnej rady sa stal Igor Nemky.

Správna rada pracovala od 11.11.2005 v zložení:
Igor Nemky - predseda
Ing. Arch. Vladimír Paško – člen
František Giertli – člen

Riaditeľom bol:
Ing. Aleš Bílek
Revízorom bol:
Ladislav Pančík

V roku 2005 nemala organizácia žiadnych stálych zamestnancov, práce
zaisťujú sezónny pracovníci, OSZČ a dobrovoľníci.

Správu zostavil:
Ing. Aleš Bílek
riaditeľ ČHŽ

