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1. História a predmet podnikania
Spoločnosť Lesy mesta Spišská Nová Ves s,r,o. vznikla na základe uznesenia Mestského
zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi zo dňa 10.12.1992. Po prípravných prácach a zápise do
obchodného registra svoju riadnu činnosť začala 1.2.1993. Hlavným predmetom činnosti
spoločnosti je obhospodarovanie lesného majetku mesta Spišská Nová Ves, čo obsahuje
výkony lesného hospodárstva od zakladania, pestovania, výchovy, obnovy a ochrany lesov,
po výkon ťažby dreva v lesných porastoch vrátane približovania, manipulácie a dopravy
dreva, dodávky surového dreva, sortimentov a iných lesných výrobkov a veľkoobchodný a
maloobchodný predaj drevnej hmoty, drevárskych výrobkov a výrobkov drobnej lesnej
výroby. Spoločnosť zabezpečuje tiež odbornú správu lesov a výkon poľovného práva.

2. Organizačné členenie spoločnosti
Rozhodovacími a kontrolnými orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenie a
dozorná rada. Štatutárnym orgánom je konateľ spoločnosti.
Organizačne za spoločnosť člení na riaditeľstvo a výrobné strediská.
Riaditeľstvo spoločnosti sídli na adrese Novoveská cesta 9304/28,
05331 Spišská Nová Ves - Novoveská Huta
Výrobné strediská sú:
· Polesie Novoveská Huta
Novoveská cesta 9304/28,05331 Spišská Nová Ves - Novoveská Huta,
· Polesie Hnilčík
053 32 Hnilčík 180,
· Polesie Mlynky
053 76 Mlynky 305,
· Poľovnícka chata Štefana
Havrania dolina, 053 76
Mlynky,
· Manipulačno-expedičný sklad Spišská Nová Ves,
Radlinského ul., 052 01 Spišská Nová Ves,
· Píla Spišská Nová Ves,
Radlinského 34, 052 O 1 Spišská Nová Ves.

3. Štruktúra vlastníkov spoločnosti
Vlastník spoločnosti
Mesto Spišská Nová Ves
Spolu

Podiel na zákl.
imaní v €
165 970

Podiel
v%
100

Hlasovacie
právo v %
100

165 970

100%

100 %
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4. Výsledky hospodárenia v roku 2012 (v € )
Celkové výnosy spoločnosti dosiahli 3 139 856,27 € a náklady 3 072 572,67 € .
Hospodársky výsledok po zdanením bol 67 283,60 €.
V roku 2011 spoločnosť vykonávala lesnícke činnosti v súlade so svojím predmetom
podnikania a v zmysle platných legislatívnych noriem pre lesné hospodárstvo a
poľovníctvo, najmä podľa predpisov lesného hospodárskeho plánu na roky 2006 až
2015.

4.1. Štruktúra výnosov .
4.1.1.Tržby.
Tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb boli vo výške 2 938 130 €.
Produkt alebo služba
Predaj dreva a výrobkov
Poľovníctvo
Ubytovacie služby
Ostatné služby
Prenájom majetku
Predaj tovaru
Celkom:

Tržby
z predaja tovaru
0

Tržby z predaja
vlastných výrobkov
2 910 480
2 910 480

Tržby
z poskytnutých služieb
6 672
4 717
16 261
27 650

Najpodstatnejšiu časť tržieb z výrobných činností tvoria tržby z predaja surového dreva . V
roku 2012 bolo predaných 48 216,16 m3 dreva , čo je v porovnaní s rokom 2011 pokles
o 41,47 %, pri priemernom speňažení 61,50 €/m3 (1 852,75 Sk/m3) bez DPH, ale
priemerné speňaženie nám oproti roku 2011 vzrástlo o 21,85 %. Okrem surového dreva sme
v roku 2012 predávali tiež piliarske výrobky z vlastnej píly .
Tržby z predaja vlastných výrobkov tvoria tržby za ihličnaté a listnaté sortimenty
(2 722 953 € ), tržby z piliarskej výroby (187 527 €) . Tržby z poľovníctva tvoria tržby
z postúpenia práva poľovníctva . Ubytovanie a stravovanie bolo poskytované v stredisku
Poľovnícka chata Štefana.
Ostatné služby zahŕňajú najmä nakladanie a dopravu dreva na sklady odberateľov cestnými
nákladnými automobilmi.
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4. l .2. Ostatné výnosové položky .
Zmena stavu zásob vlastnej výroby
Aktivácia
Tržby z predaja HIM, DIM a materiálu
Finančné výnosy
Ostatné výnosy
Mimoriadne výnosy
Ostatné výnosy celkom:

56 110
46 460
5 422
28 362
65 370
201 724

Ostatné výnosové položky majú najmä účtovný význam. Oproti roku 2011 nastal nárast
v ostatných výnosových položkách, čo je spôsobené najmä príjmami z výnosových úrokov
a aktiváciou sadeníc z vlastnej produkcie.
Položku "aktivácia" tvorí zúčtovanie sadeníc lesných drevín z vlastnej produkcie (35
673 €), materiál (8 429 € ) , dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou (2 358 €).
Predaný dlhodobý majetok a materiálu tvorili najmä prostriedky z predaja nepotrebného
a funkčne opotrebovaného majetku vyradeného pri inventúre.
Finančné výnosy tvoria výnosové úroky v sume 26 830 € a výnosy z krátkodobého
finančného majetku 1 532 €.
Ostatné výnosy sú tvorené z dotácie na hospodársku činnosť z prostriedkov EU na
zabezpečený lesný porast vo výške 58 957 € a iných vo výške 6 413 €

4.2. Štruktúra nákladov
Odpisy
Spotreba materiálu a energie
Služby pre výrobu a odbyt
Mzdové náklady
Právne a ekonóm. poradenstvo
Reklama a inzercia
Náklady voči audítorovi a audítorskej spol.- audit
Náklady voči audítorovi a audítorskej spol. – daňové
poradenstvo
Nájomne za pozemky a sklady
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
Daň z príjmov – splatná
- odložená
Dary
Finančné náklady- kurz. straty, pokuty a penále,
poistné, bankové poplatky
Náklady spolu

246 149
404 957
999 930
795 762
3 600
39 949
4 205
3 192
280 285
207 208
25 987
5 014
25 698
30 637
3 072 573

Celkové náklady nám oproti roku 2011 klesli o 30,13 %, čo je spôsobené celkovým
znížením objemu výroby, najme znížením výšky ťažby.
Najvyššiu nákladovú položku tvorili náklady na služby (34,70 %), pretože časť ťažbovej
činnosti a časť pestovnej činnosti je vykonávaná dodávateľským spôsobom /999 930 €/.
Nájomné za lesné pozemky a sklady, ktoré platí spoločnosť vlastníkovi, Mestu Spišská Nová
Ves je vo výške 280 285 €, náklady na reklamu 39 949 € .
Ďalšiu veľkú položku tvoria mzdové náklady /795 762 €/ , odpisy / 246 149 € /
a spotreba materiálu a energie /404 957 €/.
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4.3. Hospodársky výsledok (v tis. Sk)
Hospodársky výsledok pred zdanením
Položky zvyšujúce hospodársky výsledok
Položky znižujúce hospodársky výsledok
Položky odpočítateľné od základu dane
Základ dane z príjmov
Daň 19%
Úľavy na dani
Daň z príjmov - splatná
Daň z príjmov vyberaná zrážkou
Daň z príjmov - odložená
Hospodársky výsledok z bež. činnosti po zdanení
Výsledok hosp. z mimoriadnej činnosti
Hospodársky výsledok za účtovné obdobie po zdanení

105 811
122 778
91 818
136 771
25 987
25 987
5 014
7 526
67 283
0
67 283

5. Prehľad hlavných aktivít v roku 2012.
Hlavné výrobné činnosti v roku 2012 možno rozdeliť do piatich skupín:
pestovná činnosť, ťažbová činnosť, iná lesná činnosť, ostatné činnosti a služby a piliarska
výroba.
V pestovnej činnosti sme vykonávali spolupôsobenie pri prirodzenej obnove (15,06 ha),
prípravu plôch pre obnovu lesa (94,62 ha), umelú obnovu lesa (158,07 ha), prihnojovanie
sadeníc (44,50 ha), ochranu mladých lesných porastov (865,23 ha), prerezávky (94,67ha),
ochranu lesa (43 106,50 €), hygiena porastov ( 95,22 ha ) a ostatné pestovné práce
(10 366,43 €), výsek krov (8,70 ha) a ošetrovanie MLP (2,00 ha).
Práce v pestovnej činnosti sme vykonávali hlavne dodávateľsky ale aj vlastnými sezónnymi
zamestnancami. Rozsah pestovnej činnosti vyplýva zo zákonných predpisov o zalesňovaní
holín po ťažbe, zabezpečení mladých lesných porastov a výchove porastov.
Ťažbová činnosť obsahovala komplexnú výrobu (ťažbu a sústreďovanie dreva, manipuláciu
na odvoznom mieste ), odvoz dreva na vlastné expedičné sklady a sklady odberateľov,
manipuláciu na expedičných skladoch a expedíciu dreva vagónmi a automobilmi.
Celkovo bolo vyťažených 51 871,43 m3 dreva (bez samovýroby ). Ťažbová činnosť okrem
manipulácie dreva na expedičnom sklade bola vykonávaná dodávateľským spôsobom.
Prakticky od začiatku činnosti spoločnosti v roku 1993 je výška a druh ťažby limitovaná
spracovávaním smrekovej kalamity. V roku 2012 spracovanie kalamity tvorilo 99,15 % z
celkovej ťažby dreva. Spracovanie kalamity následne ovplyvňuje ťažbový fond, jeho kvalitu a
nakoniec výšku tržieb za predávané drevo.
V rámci inej lesnej činnosti zabezpečujeme výkony: prevádzka lesných škôlok, zber
semien, prevádzka a údržba lesných ciest, prevádzka a údržba zvážnic.
Ostatné činnosti a služby obsahujú: obhospodarovanie lúk a výrobu sena, poľovníctvo,
prevádzku a údržbu budov a stavieb, prevádzku a údržbu manipulačných skladov, prevádzku
traktorov, prevádzku skriňových vozidiel Avia a AVIA 90L +HR, prevádzka rýpadlo –
nakladača JCB, prevádzka nákladného valníka Tatra , ostatné výrobné služby,
mimoprodukčné funkcie lesov a prevádzku Poľovníckej chaty Štefana.
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Samostatnou výrobnou skupinou je piliarska výroba. V roku 2012 piliarska výroba nemala
stabilný výrobný program . Výroba bola na hranici ekonomickej efektívnosti a k 31.12.2012
bola činnosť prevádzky z ekonomických dôvodov ukončená.

6. Účtovná prax a účtovné zásady.
6.1. Použité zásady a metódy účtovania.
a) Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.
Účtovná jednotka nemala zmeny v účtovných zásadách a metódach.
b) Účtovné metódy a všeobecne účtovné zásady boli konzistentne aplikované.
c) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok.
Dlhodobý nehmotný obstaraný kúpou
Je oceňovaný obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa okrem ceny obstarania aj vedľajšie
obstarávacie náklady, ako napr. poštovné, dopravné, clo. Od 1.7.2010 nie sú súčasťou
obstarávacej ceny úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého
nehmotného majetku do používania.
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou.
Spoločnosť nemá dlhodobý investičný majetok obstaraný vlastnou činnosťou.
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom.
Spoločnosť nemá dlhodobý investičný majetok obstaraný iným spôsobom.
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
Eviduje sa v obstarávacej cene, ktorá obsahuje obstaranie majetku a náklady súvisiace s
obstaraním, ako napríklad náklady na dopravu, poštovné, clo, províziu. Od 1.1. 2003 nie sú
súčasťou obstarávacej ceny úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu uvedenia
dlhodobého majetku do používania.
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
Oceňuje sa vlastnými nákladmi, ktoré obsahujú všetky priame náklady ako aj nepriame
náklady súvisiace s vytvorením hmotného majetku vlastnou činnosťou (výrobná réžia),
prípadne časť správnej réžie, ak vytvorenie majetku má dlhodobý charakter.
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc
z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia.
Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do
používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 2 400 €
a nižšia, sa odpisuje jednorázovo pri uvedení do používania. Drobný dlhodobý hmotný
majetok , ktorého obstarávacia cena je 400 € a nižšia, sa odpisuje jednorázovo pri uvedení do
používania. Pozemky sa neodpisujú.
Spoločnosť má stanovené rozdielne účtovné a daňové odpisy. Tieto sú odvodené od
ekonomickej životnosti majetku. Používa sa lineárna metóda odpisovania a odpisy sa účtujú
mesačne pomernou časťou do nákladov spoločnosti.
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Daňové odpisy
4 roky
10 rokov
12-20 rokov
4-12 rokov
4-12 rokov

Účtovné odpisy
4 roky
10 rokov
12-30 rokov
4-12 rokov
4-12 rokov

Doba odpisovania sa v prípade zvýšenia vstupnej ceny majetku jeho technickým zhodnotením
nad limit stanovený zákonom predlžuje.
d) Cenné papiere a podiely.
Spoločnosť neobstarávala cenné papiere za účelom obchodovania.
e) Zásoby.
Zásoby sa oceňujú : obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi
(zásoby vytvorené vlastnou činnosťou alebo čistou realizačnou hodnotou.
Zásoby obstarávané kúpou.
Oceňujú sa obstarávacími cenami, čím sa rozumie cena obstarania vrátane nákladov
súvisiacich s obstaraním ako napr. prepravné, provízia, clo, poistné a zľavy. Úroky z cudzích
zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Zásoby sa evidujú metódou váženého
aritmetického priemeru.
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
Ocenia sa vlastnými nákladmi, t.j. priamymi nákladmi vynaloženými na tvorbu zásob ako aj
časťou nepriamych nákladov, ktoré sa k tvorbe zásob vzťahujú. Výrobná réžia sa do vlastných
nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia, odbytové
náklady a úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou vlastných nákladov.
Zásoby obstarané iným spôsobom.
Spoločnosť nemá zásoby obstarané iným spôsobom.
Neskladovateľné zásoby sa účtujú priamo do spotreby:
- kancelárske potreby, knihy, odborné časopisy, noviny a iné publikácie
- ochranné prospekty, plagáty, samolepky, obalové štítky a pod.
f) Výnosy.
Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy
a zrážky (rabaty, bonusy, skonta, dobropisy...) bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na
zľavu nárok, alebo či ide o dodatočné uznanú zľavu

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

Výročná správa za rok 2012

7. Súvaha k 31.12.2012 .

Strana aktív
Spolu majetok
Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období
Strana pasív
Spolu vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie
Základné imanie
Kapitálové fondy
Fondy zo zisku
Výsledok hosp. minulých rokov
Výsledok hosp. za účtovné obdobie
Záväzky
Rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
Výdavky budúcich období
Výnosy budúcich období

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009
€
€
€
€
3 797
4 085
3 675
4 632
1 743
1 806
1 911
2 078
9
8
11
15
1 687
1 750
1 853
2 015
47
47
47
47
2 026
2 263
1 753
2 542
167
121
109
135
111
1 748
29
10
19

172
1 969
16
10
6

231
1 413
11
9
1

422
1 985
12
11

3 797
2 605
166
1 223
231
918
67
1 192
866
26
300

€
4 085
2 538
166
1 223
231
795
123
1 518
1 081
21
416

€
3 675
2 415
166
1 223
231
735
60
1 188
898
24
262
5

€
4 632
3 029
166
1 223
231
1 316
93
1 438
1 175
23
270

29
29

71
24
47

136
43
93
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8. Výkaz ziskov a strát k 31.12.2012 .

(v tis.)
Tržby z predaja tovaru
Náklady vynaložené na obstaranie
predaného marža
tovaru
Obchodná
Výroba
Výrobná spotreba
Pridaná hodnota
Osobné náklady
Dane a poplatky
Odpisy dlhodobého nehmotného a
hmotného
majetku
Tržby
z predaja
dlhodobého majetku .....
materiálu hodnota predaného DHM
Zostatková
Použitie a zrušenie rezerv do výnosy z
hosp.
Tvorbač.rezerv na hospodársku činnosť
Zúčtovanie a zrušenie opravných
položiek do výnosov

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010
€
€
€

3 041
1 795
1 246
1 099
24
246
5
3

4 417
2 740
1 678
1 065
24
283
3

3 663
2 550
1 113
979
36
310
1

31.12.2009
€

3 896
4 015
-119
923
40
298

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009
(v tis.)
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
k
pohľ. výnosy z hospodárskej činnosti
Ostatné
nákladov
...n...hosp.
č.
Ostatné náklady
na hospodársku
činnosť hospodárenia z hospodárskej
Výsledok
činnosti
Výnosy z dlhodobého finančného
majetku
Výnosy z krátkodobého finančného
majetku
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Kurzové zisky
Kurzové straty
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
Ostatné náklady na finančnú činnosť
Zúčtovanie a zrušenie opravných
položiek
Tvorba opravných položiek do nákladov
na
fin. č. hospodárenia z finančnej
Výsledok
činnosti
Daň
z príjmov z bežnej činnosti - splatná
Daň z príjmov z bežnej činnosti odložená
Hospodársky výsledok z bežnej činnosti
Mimoriadne výnosy
Mimoriadne náklady
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej
činnosti
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie

€

€

€

6
65
-170
108

20
82
192
179

28
70
-281
113

28
1 564
47
109

2
27

1
16

1
7

3
17

31

30

33

3

-2

-12

-25

17

106

167

88

126

106

167

88

126
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9. Ekonomické ukazovatele .

UKAZOVATEĽ
Rentabilita celkového kapitálu - RCK
Krytie prevádzkových nákladov tržbami
z výrobkov, služieb a tovaru - KPNT
Podiel pridanej hodnoty na výrobe a obchode - PPHV
Celková zadlženosť aktív - CZA
Čistý pracovný kapitál - ČPK

Rok 2012 Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009
€
€
€
€
2,78
3,40
2,38
2,72
101,23

104,37

40,96

37,98

31,38

42,87

100,93

55,81

30,70

-3,04

24,70

31,01

1 726 045 2 447 553 1 509 345 2 307 823

Likvidita l. stupeň - LI

583,18

473,16

528,99

834,77

Likvidita 2. stupeň - L2

620,15

563,82

625,74

939,45

Likvidita 3. stupeň - L3

675,87

593,00

666,53

1070,57

Vzorec pre výpočet ukazovateľa a hodnotenie:
1.

RCK = čistý zisk * 100
celkový kapitál

Ukazovateľ nám poukazuje na slapšie zhodnotenie celkového kapitálu vloženého na
podnikanie oproti roku 2011.
2. KPNT = tržby z predaja výrobkov a služieb * 100
prevádzkové náklady
Krytie prevádzkových nákladov spoločnosti tržbami je na úrovni roku 2011 , na čo malo
značný vplyv zvýšenie trhových cien dreva v roku 2012.
3. PPHV = pridaná hodnota * 100
výroba + tovar
Hodnota ukazovateľa je väčšia ako 10, a zároveň aj vyššia ako v predchádzajúcom roku, čo
je postačujúce.
4. CZA = cudzie zdroje * 100
celkové aktíva
Celková zadlženosť spoločnosti sa oproti roku 2011 znížila, čo je spôsobené vyrovnaním
nájmom za lesnú pôdu za rok 2011 a zároveň nižším nájmom za lesnú pôdu na rok 2012.
5. CPK = (obežné aktíva - dlhodobé pohľadávky) - (krátkodobý požičaný kapitál +
krátkodobé záväzky)
Môžeme povedať, že podnik ma na zabezpečenie plynulej prevádzky k dispozícií
dostatočnú hodnotu majetku.
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6.

L l = finančný majetok * 100
krátkodobý celkový kapitál

7.

L2 = finančný majetok + krátkodobé pohľadávky * 100
krátkodobý celkový kapitál

8.

L3 =
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obežný majetok * 100
krátkodobý celkový kapitál

Likvidita 1-3 stupňa nám ukazuje, že spoločnosť je schopná uhradiť všetky svoje splatné
záväzky.

10. Predpoklad vývoja hospodárenia v nasledujúcom období.
Hlavným predmetom činnosti spoločnosti ostáva lesnícka činnosť. V roku 2012
neočakávame výrazné zmeny v spôsobe a výsledkoch hospodárenia oproti posledným rokom.
Hospodársky výsledok bude závisieť od predaja dreva. Množstvo a kvalita predaného dreva,
teda aj priemerná cena bude závisieť od celkovej výšky ťažby dreva na vlastnom území, ale
tiež od pohybov na trhu s drevom. V roku 2012 na slovenskom trhu so surovým drevom bol
stabilný dopyt po surovom dreve , čo sa prejavilo malých výkyvoch v cenách surového dreva.
V priebehu roka 2013 očakávame mierne zníženie cien dreva. Celkovú výšku ťažby na
vlastnom území priamo ovplyvní rozsah spracovania kalamitného odumierania smreka.
Celkový vývoj kalamity možno len ťažko predpokladať, pretože závisí od mnohých
abiotických a biotických činiteľov. Ťažba dreva a veľkosť ťažbou odkrytých plôch následne
určuje rozsah pestovnej činnosti v budúcich rokoch
Lesnícka činnosť osobitne ovplyvňuje životné prostredie. Ako lesnícky hospodársky
subjekt sme povinní dodržiavať zákonné ustanovenia o hospodárení v lesoch a tiež plniť
očakávania vlastníka lesného majetku s prihliadnutím na špecifiká lesného hospodárstva,
najmä na dlhú produkčnú dobu a tiež na plnenie mimoprodukčných funkcií lesa..
Spoločnosť nepredpokladá hromadné prepúšťanie zamestnancov ani iné zmeny v
zamestnanosti oproti doterajšiemu stavu.
Spoločnosť sa nezaoberá výskumom a vývojom.
Spoločnosť nenadobudla vlastné obchodné podiely.
Valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 25.3. 2013 vydalo uznesenie : „VZ schvaľuje
zisk po zdanení za rok 2012 vo výške 67 283,60 € a ponechať, ako nerozdelený.“
Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.
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Ročnú účtovnú závierku overil EKONAUDIT SERVICES, s.r.o., Nálepkova 47, 053 11
Smižany, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro,
vl.č.26015/V , licencia SKAÚ: 318, zodpovedná audítorka Ing. Beáta Korchňáková č.
dekrétu: 365 a v audítorskej správe k ročnej účtovnej závierke spoločnosti vyjadril názor:
„ Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú
situáciu spoločnosti lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská Huta 304, 053 31 Spišská
Nová Ves k 31.decembru 2012, na výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci
k danému dátumu v súlade zo Zákonom o účtovníctve.“

Vypracoval: Ing. Novák Ján

Mgr .Ing. Peter Petko
riaditeľ – konateľ spoločnosti

Spišská Nová Ves, apríl 2012

