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Vážení akcionári, vážené kolegyne, kolegovia, partneri, priatelia,

Viackrát som sa počas uplynulého roka pristihol pri tom, ako som sa tešil, že Vám o 
niektorom z úspešných projektov spoločnosti PPS Group, a.s. napíšem do tohto prího-
voru. Opäť mám príležitosť zhodnotiť uplynulý rok a zamyslieť sa nad tým, kam smerujú 
naše strojárne v budúcnosti. Opatrný optimizmus, o ktorom som na tomto mieste hovoril 
pred rokom, sa ukázal ako opodstatnený. Viaceré ukazovatele sa nám podarilo dosiahnuť, 
niektoré aj prekročiť. Inde zas vidíme rezervy, ale zároveň máme aj konkrétnu predstavu, 
ako ich vylepšiť.

V Detve funguje vďaka našej neutíchajúcej snahe stabilná a prosperujúca fabrika, ktorá 
dáva prácu stovkám zamestnancov a teší sa dôvere obchodných partnerov doma aj v 
zahraničí. Ťažiskovým výrobným programom spoločnosti bola aj v roku 2018 výroba 
zváraných konštrukcií pre banské stroje, stroje pre drvenie a spracovanie kameňa, 
stavebné a manipulačné stroje a zariadenia, lesnú manipulačnú techniku, stroje pre vstre-
kovanie plastov a špeciálne koľajové vozidlá určené pre opravu alebo výstavbu 
železničných tratí.

Pri viacerých projektoch sa nám podarilo úspešne uzavrieť pred-sériovú a začať sériovú 
výrobu – či už je reč o nových banských strojoch určených na povrchovú ťažbu a manipu-
láciu s materiálom, strojoch pre vstrekovanie plastov, kde sme zaznamenali enormný 
nárast objemu výroby, alebo lesných strojoch a rámoch. To všetko sa podpísalo pod 
zvýšené požiadavky na finálne opracovanie, pričom sme boli mimoriadne motivovaní 
optimalizovať pracovné postupy, zdokonaľovať logistiku a zefektívňovať výrobu. Vďaka 
tomu sme sústredili finálne opracovanie pre dvoch veľkých zákazníkov na jedno miesto v 
Hale 6, čím sme ušetrili množstvo operácií najmä v oblasti logistiky. Podobný prístup 
plánujeme v blízkej budúcnosti uplatniť aj pri príprave materiálov.

Aj v roku 2018 sme zaznamenali pozitívny vývoj na trhu, vyšší dopyt po nami vyrábaných 
modeloch aj požiadavky na zavádzanie novej výroby. Výnimkou v tomto trende boli stroje 
pre banský priemysel, kde sme zaznamenali pokles objednávok zo strany zákazníka, 
resp. ukončenie výroby niektorých strojov. V zásade však vývoj tržieb kopíroval dianie na 
trhu. Kým prvé dva kvartály boli nadpriemerné, po letnom útlme sa nám nepodarilo vrátiť 
na pôvodný objem predaja. Ročný plán sa nám však podarilo nielen s rezervou naplniť, 
ale dokonca prekročiť o približne pol milióna eur. Tržby z predaja tak dosiahli v roku 2018 
64 miliónov eur. 

PRÍHOVOR PREDSEDU PREDSTAVENSTVA
SPOLOČNOSTI, JUDR. DANIELA FUTEJA
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Opäť sa potvrdila správnosť našej dlhodobej snahy diverzifikovať výrobné portfólio. 
Výpadky v objednávkach od nášho najväčšieho zákazníka sme tak dokázali vyplniť vďaka 
novým spoluprácam a zvýšenými tržbami u ostatných klientov. Je to signál pre budúcnosť, 
že sa musíme snažiť obsadiť trhy aj v iných, doteraz marginalizovaných segmentoch, 
ktoré sú síce našej spoločnosti známe, ale doposiaľ neboli v hľadáčiku našich pracovníkov 
obchodu a marketingu. V horizonte piatich rokov chceme dosiahnuť navýšenie ročného 
predaja úroveň cca. 80 miliónov eur.

Vážime si dlhoročné skúsenosti našich zamestnancov a robíme maximum pre to, aby sme 
tento ľudský potenciál naplno a efektívne využívali a ďalej rozvíjali. V roku 2018 
vykonávalo práce v našej spoločnosti v priemere 1180 pracovníkov. Úsek ľudských 
zdrojov začal pracovať s novým entuziazmom po nástupe nového riaditeľa. Situácia na 
trhu práce sa stabilizovala, vracajú sa nám zamestnanci, ktorí skúšali šťastie v zahraničí, 
no napokon uprednostnili zamestnanie blízko svojich rodín. Naša spoločnosť však 
pokračovala v investíciách do vzdelávania zamestnancov, pokračovali aj programy 
starostlivosti ako napríklad preventívne lekárske prehliadky, rekondičné pobyty alebo 
rôzne benefity v podobe príspevkov na stravu, rekreáciu zamestnancov aj ich detí, pri 
príležitosti životného jubilea či narodenia dieťaťa. Zo sociálneho fondu sme zamestnan-
com v minulom roku vyplatili takmer 125 tisíc eur. 400 zamestnancov prešlo skúškami 
spôsobilosti na vykonávanie práce.

V polovici roka sme otvorili Zváračskú školu, v ktorej zabezpečujeme vzdelávanie nových 
zváračov a strojných zámočníkov, rekvalifikáciu a zvyšovanie kvalifikácie súčasných 
zamestnancov. Realizujeme v nej aj bezplatné kurzy a školenia pre začiatočníkov. 
Pokračuje aj úzka spolupráca so Strednou spojenou školou v Detve. Po prvýkrát sme 
pripravili Deň otvorených dverí, v rámci ktorého sme privítali nielen deti našich zamest-
nancov, ale aj širokú verejnosť, prípadne tiež bývalých zamestnancov, dôchodcov, ktorí sa 
chceli pozrieť na to, kam sa fabrika od ich odchodu na zaslúžený odpočinok posunula. Pre 
všetkých zúčastnených to bola milá príležitosť na výmenu skúseností, dojmov a plánov do 
budúcnosti.

Pokračoval aj veľký projekt renovácie výrobných priestorov, zameraný na zlepšenie 
prostredia a pracovných podmienok zamestnancov. Samozrejme investície smerovali aj 
inde, a to najmä na zabezpečenie nových výrob, zvýšenia produktivity, zlepšenia kvality a 
na obnovu majetku. Tieto investície predstavovali spolu za kalendárny rok takmer 2,5 
milióna eur, čo je v porovnaní s rokom 2017 5-násobne viac. Túto sumu plánujeme v roku 
2019 opäť zdvojnásobiť.
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Nadviazali sme na projekty starostlivosti o životné prostredie a znižovanie nášho vplyvu 
na jeho prípadné zhoršovanie. Až 90% odpadov, ktoré produkujeme, sa nám darí ďalej 
zhodnocovať. V spolupráci s odborovou organizáciou OZ KOVO sme pokračovali v boji 
proti povrchovej ťažbe zlata v bezprostrednej blízkosti nášho závodu.
Podrobnosti o finančnej kondícii nášho podniku nájdete v ďalších častiach tejto výročnej 
správy, no zaujímavé čísla chcem uviesť aj tu: stav majetku v spoločnosti bol k 31. decem-
bru 2018 vo výške 32 940 tis. eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom znamená 
nárast o 3,1 mil. eur. Tržby z predaja vlastných výrobkov stúpli medziročne o takmer 15%. 
A napriek tomu, že celkový čistý obrat bol nižší ako stanovený ročný plán, PPS Group, a.s. 
dosiahol výsledok hospodárenia za rok 2018 v zelených číslach, a to konkrétne zisk vo 
výške 554 478,65 eur.

Pri plánoch na rok 2019 sme začali obozretnejšie vnímať náznaky možnej prichádzajúcej 
recesie. Čistý obrat by mal dosiahnuť 65 mil. eur, čo predstavuje medziročný nárast o 
6,5%. Priemerná mesačná predajná výkonnosť by mala dosiahnuť 5,4 mil. eur. Profita-
bilitu chceme zvýšiť aj realizáciou projektov zameraných na zvýšenie produktivity práce, 
zefektívnenie a optimalizáciu výrobného procesu, zníženie prevádzkových nákladov a 
taktiež na proces nákupu a logistiky. 

Výsledky PPS Group, a.s. v roku 2018 a vyhliadky tejto spoločnosti do budúcnosti sú 
pozitívne. Uznanie za to patrí všetkým zamestnancom, bez ohľadu na to, či sa priamo 
podieľajú na výrobe alebo sú členmi manažmentu. Som rád, že sa podstatným spôsobom 
podarilo zlepšiť celkovú klímu na pracoviskách a že kroky manažmentu pod vedením 
generálneho riaditeľa Michala Sýkoru pomohli k otvorenej a čestnej diskusii medzi zástup-
cami zamestnancov z OZ KOVO, vedením spoločnosti a akcionármi. Dnes máme všetci 
pomerne jasno v tom, kam má naša firma smerovať, ako má vyzerať a kde je jej miesto. 
Každému, kto sa svojou snahou pričiní o to, aby strojárne pod Poľanou naďalej predstavo-
vali svetovú špičku vo svojom segmente strojárskej výroby, patrí moje poďakovanie a 
uznanie.

 JUDr. Daniel Futej
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Základný kameň spoločnosti bol položený v roku 1950. Podnik bol najprv začlenený do 
národného podniku Tatra Kopřivnice a neskôr do Závodov V. I. Lenina v Plzni. Výroba v 
podniku začala v roku 1954, kedy bol vyrobený prvý výrobok rýpadlo Škoda D500.

Rozhodnutím ministra strojárstva bol dňom 1. 1. 1955 zriadený národný podnik s názvom 
Podpolianske strojárne so sídlom v Detve. Tento dátum je považovaný za oficiálny dátum 
samostatného pôsobenia podniku. Výrobný program sa postupne ustálil na výrobu 
stavebných strojov  a výrobkov špeciálnej techniky. Výroba obrneného transportéra OT 
810 otvorila tradíciu novovýroby špeciálnej techniky.

V roku 1960 začína podnik s výrobou nového hydraulického otočného nakladača HON 
050, z ktorého sa postupne aj po inováciách (HON 051 a HON 053) stal jeden z 
najsériovejších vyrábaných výrobkov v histórii podniku. Tento nakladač sa vyrábal až do 
roku 1974.

Osemdesiate roky patrili výrobe rôznych typov nakladačov, či špeciálnej vojenskej výrobe, 
ktorá začala výrobou obrnených pásových vozidiel BVP-1, ktoré predstavovali svetovú 
špičku a dodnes sú porovnávané so súčasnou vojenskou technikou. 

1. januára 1978 došlo na základe rozhodnutia nadriadených orgánov k premenovaniu 
podniku na Závody ťažkého strojárstva, š.p. Detva a následne v roku 1980 bola začatá 
výroba veľkoobjemového kolesového nakladača UNC 200, ktorý sa vyrábal po inovácii až 
do roku 1998. 

Obdobie po roku 1989 bolo charakteristické nadväzovaním spolupráce so zahraničnými 
renomovanými spoločnosťami ako napríklad HANOMAG AG Hannover, CESAB Spa 
Bologna, či CET Salt Lake City.

V rokoch 1991 – 1996 dochádza k rozsiahlym zmenám v podniku a to najmä rozšírenie 
výrobného programu o ďalšie typy nakladačov (Detvan 500, Detvan 650 či Detvan 850), 
rozšírenie výroby o terénne teleskopické manipulátory, nadviazanie kooperačných 
vzťahov s ďalšími zahraničnými spoločnosťami. Taktiež v tomto období bol založený 
spoločný podnik PPS KRIVBASS na Ukrajine.

Výrazným medzníkom v histórii spoločnosti bola v roku 1996 jej transformácia zo štátneho 
podniku na akciovú spoločnosť PPS Detva a.s. a jej postupné začleňovanie do DMD 
Holdingu, a.s. Vzhľadom k nestabilnej obchodnej politike a pretrvávajúcim problémom z 
konverzie špeciálnej výroby sa materská firma PPS Detva a.s. v roku 1997 dostáva do 
platobnej neschopnosti a je pretransformovaná na PPS Holding a.s., ktorá ďalej pokračuje 
v pôvodnom výrobnom programe.

Nepružné reagovanie na krízu v stavebníctve v Európe ako aj stagnácia predaja staveb-
nej techniky  dostáva PPS Detva Holding a.s. do ekonomických problémov a v roku 2002 
bol na spoločnosť vyhlásený konkurz. 

Novodobá história spoločnosti sa začína písať od roku 2003, keď spoločnosť v konkurze 
kúpili noví majitelia a pod novým názvom PPS Group a.s. začína písať novú históriu s 
jasným strategickým zámerom adaptovať sa na nové podmienky celosvetového trhu.

PROFIL SPOLOČNOSTI PPS GROUP A.S.
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2003
2004
2007

2008

2010
2012 
2013
2014
2015
2016
2017
2018

MÍĽNIKY NOVODOBEJ HISTÓRIE 

Atlas Copco vstúpilo ako zákazník do PPS Group a.s.

Volvo: výroba výložníkov a ramien

Detva Priemyselný park - strategickým investičným zámerom spoločnosti bolo vytvorenie 

a následné zvyšovanie kapacít najmä v Priemyselnom parku Detva situovaným priamo v 

areáli PPS

Nakladaču HON 200 bola udelená cena veľtrhu na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu 

Agrokomplex v Nitre.

Rozšírenie portfólia výrobkov – výroba vagónov Siemens.

Masívne investovanie do progresívnych technológií 

Rozvoj strategickej spolupráce s novými zákazníkmi

Nábeh výroby rámov pre vstrekovacie lisy

Rozšírenie produktového portfólia rámov o rámy pre mobilné žeriavy

Začiatok výroby podvozkov v oblasti infraštruktúry

Nábeh výroby rotorov pre drviče a rámov pre lesnú techniku

Stabilizácia obchodného portfólia a mierne rozšírenie banského zákazníckeho portfólia
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Hospodárska rada Strojníckej fakulty STU

Význam a ciele Hospodárskej rady SjF STU:
- Skvalitňovanie pedagogického procesu s orientáciou na potreby praxe.
- Vytvoriť podmienky pre transfer vedomostí medzi SjF STU a priemyselnými podnikmi
s cieľom obojstranného rozvoja.
- Zvyšovať možnosti zamestnanosti absolventov SjF STU.
- Podávať námety na oblasti aplikovaného výskumu na Sjf STU podľa potrieb praxe.
- Podporiť transfer výsledkov vedeckovýskumnej činnosti SjF STU do praxe.

Spoločnosť PPS Group a.s. spolupracuje s:

- Mesto Detva
- Spojená stredná škola, Detva
- Technická univerzita, Zvolen
- Slovenská technická univerzita, Bratislava
- Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny, Zvolen
- VÚC Banská Bystrica
- Prvá zváračská, a.s.
- Simex Control SK, s.r.o.
- Výskumný ústav zváračský
- Priemyselný inštitút SR
- SNAS Slovenská národná akreditačná služba

ČLENSTVO A PARTNERSTVO 

1.Slovenský strojárenský klaster
Víziou 1.SSK je vybudovať vysoko prestížnu a modernú strojársku základňu pripravenú z 

hľadiska ľudských zdrojov, nových technológií a inovácií na vznik subdodávateľských 

reťazcov v oblasti strategických projektov pre výrobu stavebných strojov, dopravný 

priemysel, lesníctvo a poľnohospodárstvo.

Spoločnosť PPS Group a.s. sa stala členom 1. SSK s cieľom zlepšenia vzájomnej komu-

nikácie a spolupráce medzi firmami a vzdelávacími a výskumno-vývojovými inštitúciami a 

tiež kvôli lepšiemu prístupu k informáciám o nových technológiách.
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STRATEGICKÉ CIELE SPOLOČNOSTI 

STRATÉGIA

Zameranie sa na výrobu veľkorozmerných zvarencov, ramien, výložníkov a ostatných 

komponentov kinematiky pre renomovaných výrobcov banských, drevospracujúcich, 

stavebných a cestných strojov.

POSLANIE

Poslanie spoločnosti zahŕňa v sebe kľúčové hodnoty, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou 

v domácom ale i medzinárodnom podnikateľskom prostredí. Kľúčové hodnoty sú 

reprezentované najmä maximalizáciou hodnoty pre zákazníka (QDC), budovaním 

prozákazníckej orientácie s cieľom vybudovať si obojstranné partnerstvo (win-win 

prístup), pružnosť pri reagovaní na zákaznícke požiadavky, využívanie ľudského poten-

ciálu, ktorý má naša spoločnosť a ktorý je výhodou úspešnej firmy.
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PRINCÍPY A HODNOTY SPOLOČNOSTI

Flexibilné
spracovanie

dopytov

Prototypová
a sériová výroba

Silné partnerstvo
a komunikačné

zručnosti

Presnosť dodávok
nad 98 %

Rýchla
implementácia

technických
zmien

Riešenia
znižovania
nákladov

Vyhodnotenie
Quality PPM

Ochrana
životného
prostredia
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Podobne ako v poslednej dekáde aj v roku 2018 zostala ťažiskovým výrobným 
programom spoločnosti výroba zváraných konštrukcií pre banské stroje, stroje pre drvenie 
a spracovanie kameňa, stavebné a manipulačné stroje a zariadenia, lesnú manipulačnú 
techniku, stroje pre vstrekovanie plastov ako aj špeciálne koľajové vozidlá určené pre 
opravu alebo výstavbu železničných tratí.  

Začiatkom roka boli odštartované náročné rokovania s novým zákazníkom z oblasti 
banských strojov pre povrchovú ťažbu a manipuláciu s vyťaženým materiálom. Rokovania 
s renovovaným nemeckým výrobcom boli v treťom kvartáli pretavené do pred sériovej 
výroby. Harmonogram nábehu predpokladá odštartovanie sériovej výroby  na začiatku 
budúceho roka.

Nadviazali sme na úspešné rokovania so zákazníkom z oblasti lesnej techniky a  pred 
sériová výroba realizovaná na konci minulého roka bola úspešné preklopená do sériovej 
výroby.

Požiadavky švajčiarskeho zákazníka zaoberajúceho sa výrobou strojov pre vstrekovanie 
plastov boli rapídne navýšenie na 7 ks rámov týždenne. V spojení s výrobou rámov a 
podvozkov pre novú PET LINE odštartovanou v minulom roku sme zaznamenali 
nedostatočné kapacity na finálnom opracovaní.

V spolupráci s technickým oddelením PPS a investíciou zo strany zákazníka sa nám 
podarilo prestrediskovať finálne opracovanie do H6. Týmto krokom sa vytvorila voľná 
cesta pre nárast výroby pre oboch zákazníkov z tohto segmentu u nás.

V rámci „railway“ segmentu sme úspešne nadviazali na výrobu WWG rámov (dĺžka 25m). 
Vyrobili sme špeciálny rám v dĺžke až 12m, ktorý tvorí základňu pre jeden z 
najšpeciálnejších finálnych výrobkov zákazníka. Po viacerých náročných rokovaniach 
sme získali objednávku na zvárané konštrukcie pre projekt SNCF (Francúzske železnice). 

Pre nášho najväčšieho zákazníka sme odštartovali výrobu vzoriek nových baterkových 
rámov. Vzorky boli úspešne dodané a schválené zákazníkom a sériová výroba je napláno-
vaná na rok 2019.

Pozitívny vývoj na trhu v jednotlivých segmentoch sa prejavil na miernom raste  objedná-
vok od našich tradičných obchodných partnerov na už vyrábané modely, zároveň sa 
urýchlil nástup požiadaviek na zavedenie výroby nových modelov strojov. Pri niektorých 
produktových radách sme v rámci banského segmentu zaznamenali i pokles objednávok, 
ktorý súvisel s rozhodnutím presunu výroby resp. utlmenia výroby danej rady zo strany 
našich zákazníkov.

Vývoj tržieb kopíroval dianie na trhu. V prvých dvoch kvartáloch mal stúpajúci charakter s 
priemernými mesačnými tržbami na úrovni 5,7 milióna EUR. Následne došlo počas 
letných mesiacov  k očakávanému prepadu predaja zapríčineného hlavne dovolenkovým 
obdobím u našich zákazníkov. Bohužiaľ na pozitívny trend z prvých dvoch kvartálov 
požiadavky trhu nedokázali do konca roka nadviazať a priemerný predaj z tretieho a 
štvrtého kvartálu bol na úrovni 4,9 milióna EUR. Rok 2018 sme ukončili s celkovými 
tržbami na úrovni 64 milióna EUR, čo predstavuje prekročenie ročného plánu, stano-
veného na konci roku 2017, o takmer 0,5 milióna EUR. Pozitívne je, že výpadky tržieb u 
nášho najväčšieho zákazníka v druhej polovici roka sme dokázali nahradiť zvýšenými 
požiadavkami od ostatných zákazníkov. 

Tržby od nášho najväčšieho zákazníka medziročne stúpli o 18% avšak ambiciózny ročný 
plán sa nám splniť nepodarilo. Na jeho splnenie nám chýbalo 2,5 milióna EUR.

OBCHOD A MARKETING
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Sledovanie vývoja v segmentoch kľúčových pre ziskové napredovanie a pozitívny rozvoj 
výrobných kapacít v súlade so zmenami na trhu je základnou úlohou útvaru Obchodu  a 
Marketingu.

Z dôvodov permanentného a udržateľného vývoja je pre budúce roky absolútne
nevyhnutná vnútorná konverzia výroby a diverzifikácia produkcie so zameraním aj na iné 
doteraz marginálne segmenty.

SLEDOVANIE VÝVOJA V KĽÚČOVÝCH SEGMENTOCH

Rok 2018 môžeme charakterizovať ako stabilný rok pre banský priemysel. Kríza z rokov 
2014-2016, ktorá značne ovplyvnila výkon spoločností zaoberajúcich sa výrobou banských 
stojov sa skončila v priebehu roku 2017.

Aj keď možno konštatovať, že optimistické výhľady zohľadnené v ročnom pláne 2018 na 
niektoré druhy výrobkov sa nepotvrdili, aj tak tento rok môže byť spojený s kontinuálnym 
nárastom objednávok, čo vo finálnom vyjadrení znamená 18%-ný nárast našich  tržieb v 
tomto segmente oproti minulému roku. 

Okrem nášho najväčšieho zákazníka sme zaznamenali aj požiadavky na výrobné kapacity 
od renomovaného nemeckého výrobcu v tomto segmente. Požiadavky boli pretavené do 
výroby prvotných vzoriek a plánovaného nábehu sériovej výroby na začiatku budúceho 
roka. Pre našu spoločnosť to znamená vítanú diverzifikáciu odberateľov v tomto segmente.

Aj keď tento segment dlhodobo patrí k nosným pilierom tvorby našich finálnych tržieb, je 
charakterizovaný jeho cyklickou volatilitou s veľmi veľkými nárastmi a poklesmi potrieb.

Z toho dôvodu to vyvoláva požiadavku na zníženie podielu v portfóliu našich klientov ale 
nie znížením počtu výrobkov tohto segmentu v našej spoločnosti, ale prednostne cestou 
zabezpečenia rozvoja iných menej rozkolísaných oblastí priemyselnej výroby.

BANSKÝ SEGMENT
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Aj vývoj v tomto segmente je pozitívne ovplyvnený celkovým vývojom svetovej ekonomiky. 
Dopyt po novom bývaní a infraštruktúre prináša automaticky požiadavky na techniku, 
ktorá je pri výstavbe potrebná. 

Z pohľadu našich zákazníkov pôsobiacich v tomto segmente môžeme v medziročnom 
porovnaní charakterizovať tento rok ako nestabilný. U nášho tradičného zákazníka, pre 
ktorého vyrábame ramená a výložníky sme zaznamenali medziročný pokles požiadaviek 
takmer o 40%. Avšak darilo sa novo rozbehnutým projektom v oblasti mobilných drvičov 
kameňa. Tu sme zaznamenali medziročný nárast až o 80%. Pozitívny trend bol potvrdený 
aj podpisom zmluvy o dodávkach pre tohto zákazníka, ktorá nám garantuje mesačné 
množstvá na úrovni viac ako 20 rámov. Naši partneri pôsobiaci v segmente manipulačnej 
technicky zaznamenali nárast požiadaviek na úrovni 34%.

STAVEBNÝ SEGMENT A SEGMENT MANIPULAČNEJ TECHNIKY

Bohužiaľ v tomto roku bola dokončená „face out“ fáza produkcie pre dlhoročného 
zákazníka z tohto segmentu. Zákazník vytvoril interné kapacity s použitím vysokej miery 
robotizácie vo svojich vlastných priestoroch. V zmysle podpísanej zmluvy budeme v 
nasledujúcich rokoch dodávať len náhradne diely. Čo je však potešujúce naplno sa roz-
behla sériová výroba pre druhého zákazníka z tohto segmentu. Uplynulý rok môžeme 
charakterizovať ako rok stability, či už z pohľadu tohto zákazníka a objednávok ako aj z 
pohľadu spoločnosti a našich dodávok.  Ročný plán na úrovni 753 tisíc EUR síce nebol 
dosiahnutý, ale nemalo to žiadny vplyv na naplnenie montážnych kapacít zákazníka.  
Zákazníkom bola iniciovaná diskusia o rozšírení produktového portfólia vyrábaných 
výrobkov v PPS.

LESNÝ A DREVOSPRACUJÚCI SEGMENT

Celkový predaj na úrovni 450 tisíc EUR zaznamenaný v minulom roku v segmente 
špeciálnych koľajových vozidiel sa takmer identicky zopakoval aj v tomto roku. Je možno 
konštatovať, že potenciál výroby pre tohto zákazníka je približne na úrovni 0,5 – 1 milión 
EUR.  V uplynulom roku sme vyrobili viacero zváraných konštrukcií. Jedná sa len o 
kusovú výrobu avšak s vysokou pridanou hodnotou. Výroba pre tohto významného 
zákazníka zvyšuje renomé našej spoločnosti na trhu zvárania konštrukcií pre koľajové 
vozidlá. Pokiaľ sa jedná o našich zákazníkov v oblasti priemyselných komponentov, v 
tomto segmente sme zaznamenali stabilné tržby v porovnaní s predchádzajúcim rokom. V 
tejto oblasti naša spoločnosť vidí veľký potenciál.

SEGMENT V OBLASTI INFRAŠTRUKTÚRY A VÝROBY PRIEMYSELNÝCH
KOMPONENTOV STROJOV PRE PLASTIKÁRSKY PRIEMYSEL 
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Útvar marketingu a nábehu nových výrob má svoju nezastupiteľnú úlohu v príprave 
budúcnosti firmy z pohľadu dosahovaných objemov predaja a zabezpečenia objednávok. 
Vychádzame z premisy, že jediným zdrojom príjmov firmy sú jej klienti a vzťahy s nimi sú 
základným meradlom úspešnosti firmy a vyjadrením jej pozície na trhu. 

Nadväzovaním nových obchodných kontaktov vytvárame predpoklady zabezpečenia 
objednávok tak v jestvujúcich segmentoch ako aj s perspektívou získania práce v oblas-
tiach, v ktorých participujeme len okrajovo, prípadne úplne absentujeme.

Základnou úlohou pre rok 2019 bude stabilizácia výroby pre súčasné portfólio klientov a 
vytvorenie rezervy výrobných kapacít pre nové obchodné prípady.

Je potrebné si uvedomiť že vzhľadom na hyper rýchly rozvoj priemyslu v rámci celej SR 
bude táto úloha každým dňom ťažšia. Prakticky extenzívny rozvoj výroby je nemožný a 
budeme musieť aktivizovať interné rezervy spoločnosti a zabezpečiť rast efektívnosti 
výroby. 

Cieľom dlhodobého rozvoja by malo byť navýšenie ročného predaja našich výrobkov  na 
úroveň cca. 80 miliónov EUR v horizonte najbližších 5 rokov.

MARKETING A ROZVOJ NOVÝCH PROJEKTOV
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PODIEL TRŽIEB PODĽA SEGMENTOV V ROKU 2018
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Úsek ľudských zdrojov začal v roku 2018 pracovať pod vedením nového riaditeľa. 
Vzhľadom na tú skutočnosť, že na Slovensku bol nedostatok pracovnej sily, spoločnosť v 
prvom polroku začala postupne dopĺňať rady zamestnancov z občanov tretích krajín, 
predovšetkým z Ukrajiny. Po absolvovaní adaptačného procesu sa z nich v počte 41 
začlenilo medzi zváračov kovov, obrábačov kovov a lakovačov.  

V roku 2018 vykonávalo práce v našej spoločnosti  v priemere 1180 pracovníkov. Medzi 
riadiacich zamestnancov pribudol okrem riaditeľa úseku ľudských zdrojov aj riaditeľ pre 
nákup, logistiku a plánovanie,  výrobu posilnil nový vedúci prevádzky a šesť zmenových 
majstrov.  

Vzdelávanie zamestnancov v roku 2018 predstavovalo súbor činností, ktoré boli zame- 
rané na zlepšovanie výkonnosti zamestnancov, zvyšovanie odbornej a osobnostnej 
pripravenosti a kompetentnosti,  zabezpečenie vysokej úrovne ochrany životného prostre-
dia, ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov.  Opakované 
oboznamovanie a skúšky spôsobilosti na vykonávanie práce, ako je viazanie bremien, 
obsluha motorových vozíkov a obsluha zdvíhacích zariadení ovládaných zo zeme absol-
vovalo 400 zamestnancov. Školenia z bezpečnostných ustanovení pre zváranie kovov sa 
zúčastnilo 168 zamestnancov. Pre riadiacich zamestnancov bolo zabezpečené vzdelá-
vanie z odborných oblastí. Zamestnávateľ v roku 2018 použil na vzdelávanie finančné 
prostriedky vo výške 38 tis. EUR. 

Zváračská škola zahájila svoju činnosť dňa 28.5.2018 prvým kurzom Z-M1. Jej hlavným 
cieľom je  vzdelávanie nových zváračov a strojných zámočníkov, zabezpečovanie rekvali-
fikácie a zvyšovanie kvalifikácie súčasných zamestnancov. Vykonávajú sa v nej pracovné 
skúšky záujemcov o zváračské práce s praxou a tiež sú poskytované  bezplatné kurzy a 
školenia pre začiatočníkov, v prípade potreby sa poskytne aj bezplatné ubytovanie a 
ďalšie benefity.

Aj v roku 2018 sme pokračovali v spolupráci so Strednou spojenou školou v Detve a 
privítali sme viaceré exkurzie žiakov základných škôl z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia 
v rámci projektu Centrum celoživotného odborného vzdelávania – miesto pre rozvoj 
kompetencií a zvyšovanie kvalifikácie mládeže pod záštitou neziskovej organizácie 
MAJA. Naši zamestnanci im  premietli krátky prehľad z histórie firmy a potom ich previedli 
jednotlivými výrobnými halami.

V roku 2018 sme zaznamenali aj trend návratu bývalých zamestnancov, ktorí sa po 
niekoľkých rokoch práce v zahraničí vracajú späť na Slovensko. Sú prínosom, avšak 
privítali by sme ich v hojnejšom počte.

ĽUDSKÉ ZDROJE
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V rámci ochrany zdravia pri práci, ako aj prevencie, zamestnávateľ pravidelne 
zabezpečuje pre svojich zamestnancov lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci 
prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby. V roku 2018 absolvovalo takéto lekárske 
prehliadky 780 zamestnancov.

Za účelom predchádzania vzniku chorôb z povolania zamestnávateľ zabezpečil pre 
zamestnancov aj v roku 2018 rekondičný pobyt. V kúpeľoch Dudince, Brusno a Kováčová 
si malo možnosť zregenerovať svoje sily  spolu 139 zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu 
v prostredí, v ktorom pôsobia fyzikálne faktory ako je hluk, vibrácie a chemické faktory - 
pevný aerosól. Zamestnanci pod odborným dohľadom absolvovali počas jedného týždňa 
liečebné procedúry.  Z výsledkov našej ankety vyplynulo, že podstatná väčšina zamest-
nancov bola spokojná ako s liečebnými procedúrami, tak s ubytovaním, stravovaním, 
prístupom personálu a pod.  

Zo sociálneho fondu zamestnávateľ v roku 2018 prispieval zamestnancom na stravo-
vanie, životné jubileá, príspevky na rekreáciu, príspevky na rekreáciu pre deti svojich 
zamestnancov, príspevky pri narodení dieťaťa,  na kultúrne podujatia a pod. Čerpanie 
prostriedkov zo sociálneho fondu bolo spolu vo výške takmer 125 tis. EUR.

Pokiaľ ide o aktivity mimo práce, spoločnosť otvorila svoje brány  2. júna 2018 pre viac ako 
200 detí a ich sprievodcov, ktorí si so záujmom prezreli miesta, kam ich rodičia po celý rok 
chodia do práce. Pri príprave akcie bolo veľmi dôležité myslieť na všetky detaily, 
bezpečnosť, optimálnu trasu v areáli PPS aj orientačné tabule, aby sa nám nikto nestratil 
alebo nezranil. Bolo tiež potrebné zabezpečiť autobusovú dopravu a jej organizáciu tak, 
aby mohli návštevníci vo výrobných halách stráviť dostatok času, ale aby sa zároveň 
dostalo na každého. Výsledkom bola veľká účasť a neočakávaný záujem o prehliadku. 
Veľký úspech zaznamenala aj expozícia strojov, ktoré sa v PPS-ke vyrábali v minulosti. Či 
už to bol legendárny nakladač HON, ktorý sme vystavili priamo oproti administratívnej 
budove, alebo bojové vozidlá pechoty a tanky. Čo však bolo ešte lepšie, tieto historické 
kúsky prilákali na akciu aj pamätníkov, ktorí boli priamo pri ich výrobe a využili možnosť 
vrátiť sa na miesta, v ktorých strávili väčšinu svojho produktívneho života. Spomínali na 
minulosť a živo sa zaujímali o to, čo sa v strojárňach pod Poľanou deje dnes. 

Aj v roku 2018 vychádzali noviny pre zamestnancov a obchodných partnerov PPS Group 
a.s. „PODPOLIANSKY STROJÁR“, ktoré im prinášali informácie o dianí v spoločnosti, o 
plánoch na rok 2019, ktorý bude rokom produktivity a kvality, investíciách do areálu a 
pracovného prostredia,  o kolektívnom vyjednávaní o dodatku ku kolektívnej zmluve, o 
odmeňovaní zamestnancov, otvorení Zváračskej školy, zmenách na jednotlivých úsekoch 
a podobne. Na stránkach novín sa vyjadrovali jednotliví  zamestnanci, ako aj zástupcovia 
zamestnancov. V každom čísle bolo vyslovené blahoželanie jubilantom a privítanie 
nových kolegov.  Súčasťou bolo aj poskytnutie informácií  o spoločenskom a kultúrnom 
živote v Meste Detva. Zároveň sa pracovníci mohli oboznámiť s aktuálnym dianím v 
spoločnosti tiež prostredníctvom sociálneho internetového média Facebook.
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Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) je súčasťou každého pracovného pomeru 
a jej dodržiavanie sa vzťahuje ako na zamestnávateľa, tak aj na zamestnanca. Jej základ-
nou úlohou je ochrana života a zdravia zamestnancov. 

V prípade nedodržania základných povinností môže dôjsť k pracovnému úrazu, chorobe 
z povolania, dokonca i k úmrtiu. Preto je zo strany zamestnávateľa nevyhnuté dbať na 
prevenciu a uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnut-
ných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane zabezpečovania 
informácií, vzdelávania a organizácie práce a prostriedkov.

Pravidelnou kontrolou na dodržiavanie bezpečnostných predpisov a informovanosťou 
zamestnancov o príčinách vzniknutých pracovných úrazov, zistených nedostatkoch a 
prijatých nápravných opatreniach sa snažíme predchádzať vznikom pracovných úrazov a 
nebezpečných udalostí. Aj napriek vykonávaným činnostiam sme v našej spoločnosti v 
roku 2018 zaznamenali 26 registrovaných pracovných úrazov a 47 drobných poranení 
(incidentov), ktoré si nevyžiadali pracovnú neschopnosť.

Najčastejšou príčinou pracovných úrazov sú úrazy spôsobené nedostatočnou 
pozornosťou a neopatrnosťou zamestnancov pri vykonávaní pracovných činností, 18 z 26 
registrovaných pracovných úrazov bolo spôsobených pri ručnej manipulácii s materiálom 
alebo pri manipulácii s bremenami pomocou viazacích prostriedkov a zdvíhacích zaria-
dení, čo malo za dôsledok poranenia (zlomeniny, pohmoždenia, tržné a rezné rany) častí 
horných a dolných končatín.

BOZP

Opatrenia na predchádzanie vzniku pracovných úrazov:

kontroly na dodržiavanie právnych a ostatných predpisov, zásad bezpečnej práce, 

kontroly používania osobných ochranných pracovných prostriedkov, ochranných zaria-

dení a iných ochranných opatrení,

kontroly odstraňovania zistených nedostatkov,

dodržiavanie stanovených termínov odstraňovania zistených nedostatkov,

informovanie zamestnancov o vzniknutých pracovných úrazoch, o zistených nedostat-

koch a prijatých nápravných opatreniach.

-
-

-
-
-
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Hlavným zámerom realizácie investičných akcií je plniť stanovené ciele v oblasti predaja 
výrobkov – zachovanie konkurenčných výhod a prispievať k trvalému rastu hodnoty firmy. 

Investície v roku 2018 smerovali hlavne do oblasti na zabezpečenie nábehu nových výrob, 
zvýšenia produktivity, zlepšenia kvality vyrábaného sortimentu výrobkov a na obnovu 
majetku. 

Na nákup a obnovu dlhodobého hmotného a nehmotného majetku spoločnosť v roku 
2018 preinvestovala takmer 2,5 milióna EUR.

INVESTÍCIE
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Pre rok 2019 bol investičný plán zostavený v objeme cca. 4,9 milióna EUR. Svojou 
štruktúrou a objemom je zameraný na zabezpečenie nábehu nových výrob a projektov, 
zvýšenia produktivity, zlepšenia kvality vyrábaného sortimentu výrobkov a rozšírenie 
výrobných kapacít. Investície budú smerované hlavne do nákupu a realizácie: 

zváracích zdrojov, polohovadiel na zváranie, poloportálových žeriavov

páliaceho stroja a zakružovačky

CNC frézovacích strojov a vyvrtávačky CNC

distribúcie tepla, modernizácie kompenzačných rozvádzačov TS5 a TS6 a skrutkového 

kompresoru

ochrany životného prostredia (sklad odpadu z lakovne, Bencalor – výdajník nafty)

zvýšenia kvalita výrobného procesu

náradia a špeciálnych prípravkov

rekonštrukcie stavu výrobných hál

-
-
-
-

-
-
-
-
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Kvalita je pre spoločnosť jedným z najdôležitejších aspektov. Jej význam je deklarovaný 
aj v politike kvality, kde si spoločnosť stanovila byť konkurencieschopným výrobcom a 
partnerom nielen pre svojich zákazníkov, ale aj zamestnancov a akcionárov. Pre 
zabezpečovanie systému manažérstva kvality spoločnosť neustále zlepšuje riadenie a 
fungovanie svojich procesov. 

Spoločnosť si tiež stanovila environmentálnu politiku, kde si zadefinovala poslanie: 
bezpečne, spoľahlivo, efektívne a konkurencieschopne vyrábať, predávať a obchodovať 
so strojárskymi výrobkami, pri trvalom znižovaní negatívnych vplyvov výrobných procesov 
na životné prostredie. 

INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA KVALITY
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V spoločnosti sú zavedené a certifikované systémy: 

EN ISO 9001:2015 (systém manažérstva kvality)

EN ISO 14001:2015 (systém environmentálneho manažérstva)

EN ISO 3834-2 (systém kvality vo zváraní)

DIN 15085-2 (zváranie železničných vozidiel a ich častí)

DIN 18800-7, DIN 15018, DIN 4132 (systém zvárania oceľových konštrukcií)

EN 1090-2 (systém zhotovovania oceľových konštrukcií)

SOŠ AQAP 2110:2017 (výroba produktov na účely obrany)

Akreditované kalibračné a skúšobné laboratórium podľa normy ISO/IEC 17025:2005

-
-
-
-
-
-
-
-

Spoločnosť sa v roku 2018 úspešne recertifikovala podľa noriem SOŠ AQAP 2110:2017, 
STN EN ISO 3834-2 a DIN EN  15085-2. Ďalej sa uskutočnili kontrolne audity podľa 
noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.

Príprava spoločnosti na recertifikáciu podľa nových noriem EN 1090-1,2, ISO/IEC 
17025:2015.
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Spoločnosť PPS Group a.s. si je vedomá svojej zodpovednosti za životné prostredie. Za 
základ ochrany a tvorby životného prostredia považujeme plnenie legislatívnych 
požiadaviek. Pri svojej činnosti sa snažíme o aktívny prístup a predchádzanie environ-
mentálnym problémom.

V zmysle normy ISO 14001 a Príručky kvality vrcholový manažment vykonáva preskú- 
manie systému environmentálneho manažérstva (SEM) jedenkrát ročne.

Spoločnosť má stanovených 8 environmentálnych cieľov. Tieto ciele sú dlhodobého 
charakteru. Na rok 2018 boli stanovené 4 ciele s konkrétnymi úlohami rozpracovanými v 
akčných plánoch.

1. Zabezpečiť skladovanie látok škodlivých vodám v súlade s legislatívou – Bola vykonaná 
úprava podlahy na mieste zhromažďovania odpadov z lakovne H5

2. Zaobchádzanie s látkami škodlivými vodám v súlade s legislatívou – Bola vykonaná 
rozsiahla rekonštrukcia podlahy

3. Zlikvidovať chemikálie v objekte starej metalurgie – Odvoz a likvidácia chemikálií bude 
realizovaná v roku 2019

4. Zvýšiť množstvo recyklovaných odpadov – bol zakúpený lis na kovové obaly z farieb

Množstvo zhodnocovaných odpadov je dlhodobo okolo 90%. Toto je dané najmä vysokým 
podielom kovového odpadu, ktorý sa zhodnocuje. V spoločnosti venujeme zvýšenú 
pozornosť aj triedeniu odpadu podľa druhu a aj preto sa vykonávajú časté kontroly na 
pracoviskách, aby boli jednotlivé nádoby správne označené druhom odpadu a 
identifikačným listom odpadu. 

V roku 2018 z hľadiska ochrany ovzdušia boli vykonané oprávnené merania realizované 
spoločnosťou MM Team s.r.o. Výsledky meraní boli v súlade s platnou legislatívou v 
oblasti ochrany ovzdušia.

Interné audity systému environmentálneho manažérstva boli vykonané v súlade so 
schváleným Plánom interných auditov na rok 2018. Boli preverené všetky články normy 
ISO 14001:2004.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
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Finančná a ekonomická situácia spoločnosti bola výrazne ovplyvnená postupným 
zvyšovaním predajných objemov v priebehu roku 2018. Na to sme museli zareagovať 
opätovným zvýšením našich výrobných kapacít až na mesačnú úroveň 5,5 miliónov EUR. 
Zvyšovanie výrobných kapacít malo značný dopad aj na samotné financovanie prevádz-
kového kapitálu, preto spoločnosť musela pristúpiť aj k optimalizácii a zmene financovania 
prevádzky. 

FINANČNÁ SITUÁCIA V ROKU 2018
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Stav majetku v spoločnosti bol k 31. decembru 2018 vo výške 32 940 tis. EUR, čo v 
porovnaní s predchádzajúcim rokom znamená nárast o 3,1 mil. EUR. Najväčší nárast 
aktív vyplýva z navýšenia zásob v priebehu roku 2018 a to aj z dôvodu zvyšovania preda-
jných objemov. Nárast dlhodobého hmotného majetku súvisí so zvýšenou investičnou 
aktivitou v roku 2018, ktorá bola vyššia ako amortizácia majetku v priebehu roku 2018.

V oblasti zdrojov krytia majetku došlo v roku 2018 k celkovému navýšeniu o 10%, čo bolo 
spôsobené najmä zvýšením záväzkov najmä z obchodného styku. 

Stav majetku a zdrojov 

Zásoby
35%

Pohľadávky
16%

Ostatné aktíva
1%

Neobežný majetok
48%

Štruktúra aktív
k 31.12.2018

Záväzky
40%

Bankové úvery
19%

Rezervy a ostatné záväzky
6%

Vlastné imanie
35%

Štruktúra pasív
k 31.12.2018
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Oživovanie trhu v priebehu roku 2017 pokračovalo aj v roku 2018. Situácia na trhu bola 
stabilná a spoločnosť postupne zvyšovala svoju výrobnú i predajnú výkonnosť. Celkové 
tržby z predaja vlastných výrobkov dosiahli v roku 2018 objem 60,6 mil. EUR, čo predsta-
vuje nárast oproti roku 2017 o takmer 15%. Priemerná mesačná predajná výkonnosť v 
roku 2018 bola na úrovni 5,1 mil. EUR. Najväčšie navýšenie predajných objemov zazna-
menala spoločnosť v banskom segmente.

Oživenie nie len banského segmentu pozitívne ovplyvnilo aj plnenie Biznis plánu v roku 
2018. V súvislosti s oživením trhu spoločnosť zostavila pre rok 2018 ambiciózny ročný 
plán, ktorý sa jej podarilo takmer naplniť. Celkový čistý obrat spoločnosti bol v roku 2018 
61,3 mil. EUR, čo je o 4% nižšie ako bol stanovený ročný plán.
Nákladová oblasť výroby bola však v priebehu roku ovplyvňovaná postupným nárastom 
cien vstupných surovín najmä hutného materiálu a taktiež rastúcou cenou práce. Tieto dva 
faktory mali najväčší vplyv na to, že z pohľadu hospodárskeho výsledku z prevádzky sa 
nám nepodarilo splniť plánovanú profitabilitu a zisk z prevádzky dosiahol úroveň 0,9 mil. 
EUR.

Aj napriek tomu, že sa spoločnosti nepodarilo splniť plánovaný rozpočet, spoločnosť plnila 
svoje záväzky voči peňažným ústavom, štátnym inštitúciám a voči všetkým dodávateľom.

O vysporiadaní výsledku hospodárenia za rok 2018 a to zisku vo výške 554 478,65  EUR 
rozhodne Valné zhromaždenie spoločnosti. Návrh štatutárneho orgánu Valnému 
zhromaždeniu je prevod uvedenej sumy na účet nerozdeleného zisku minulých období.

Vývoj hospodárenia v spoločnosti 

Rovnaký trend ako v roku 2018 sme očakávali aj pri tvorbe Biznis plánu pre rok 2019 s tým 
rozdielom, že sme začali obozretnejšie vnímať náznaky možnej prichádzajúcej recesie 
trhu. Čistý obrat spoločnosť plánuje v roku 2019 na úrovni 65 mil. EUR, čo je o 6,5%-ný 
nárast oproti roku 2018. Tento obrat by mal priniesť priemernú mesačnú predajnú 
výkonnosť na úrovni 5,4 mil. EUR. Aby spoločnosť zabezpečila aj plánovanú profitabilitu, 
bolo prijatých už koncom roku 2018 niekoľko projektov, ktoré boli zamerané najmä na 
zvýšenie produktivity práce, zefektívnenie a optimalizáciu výrobného procesu s cieľom 
zníženia prevádzkových nákladov a taktiež na proces nákupu a logistiky.

Aktuálne výhľady objednávok a forecastov od našich obchodných partnerov hovoria o 
miernom poklese predajných objemov na úrovni 5%, ktorý je odzrkadlením miernym 
poklesom trhu.

V spoločnosti nenastali udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za 
ktoré sa vyhotovuje výročná správa podľa § 20 ods. 1 písm. b) zákona o účtovníctve. 
Spoločnosť nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie. Údaje 
požadované podľa osobitných predpisov (§ 20 ods. 1 písm. g) zákona o účtovníctve) sa 
spoločnosti netýkajú. Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Biznis plán 2019 a ciele spoločnosti
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Výnosová a nákladová štruktúra spoločnosti k 31.12.2018

Štruktúra výnosov v tisícoch EUR
2016 * 2018 *

Hodnota % z V Hodnota % z V

Celkové výnosy (V)

Výnosy z hospodárskej činnosti

Tržby z predaja tovaru

Výnosy z výroby

 - tržby z výroby

  Tržby z predaja majetku

Ostatné položky výnosov z hospodárskej činnosti

  Výnosy z finančnej činnosti

- tržby z predaja cenných papierov a podielov

Mimoriadne výnosy

43 099

43 072

8

41 712

41 557

746

606

27

0

0

100,0%

99,9%

0,0%

96,8%

96,4%

1,7%

1,4%

0,1%

0,0%

0,0%

66 315

66 154

59

63 545

61 198

2 291

259

160

132

0

100,0%

99,8%

0,1%

95,8%

92,3%

3,5%

0,4%

0,2%

0,2%

0,0%

* V štruktúre nákladov a výnosov boli vyňaté účtovné transakcie súvisiace s faktoringom.

Štruktúra nákladov v tisícoch EUR
2016 * 2017 *

Hodnota % z N Hodnota % z N

Celkové náklady (vrátane dane z príjmov) (N)

Celkové náklady (bez dane z príjmov)

Náklady na hospodársku činnosť

Náklady na tovar

Náklady na výrobu (výrobná spotreba)

 Osobné náklady

  Dane a poplatky

Odpisy

Ostatné položky nákladov na hospodársku činnosť

  Náklady na finančnú činnosť

- nákladové úroky

Mimoriadne náklady

 Daň z príjmov

- z bežnej činnosti

- z mimoriadnej činnosti

57 550

57 079

53 136

4

34 633

15 528

91

1 933

946

3 944

201

0

470

470

0

100,0%

99,2%

92,3%

0,0%

60,2%

27,0%

0,2%

3,4%

1,6%

6,9%

0,3%

0,0%

0,8%

0,8%

0,0%

65 760

65 580

65 298

49

44 913

17 319

97

1 783

1 137

282

122

0

180

180

0

100,0%

99,7%

99,3%

0,1%

68,3%

26,3%

0,1%

2,7%

1,7%

0,4%

0,2%

0,0%

0,3%

0,3%

0,0%

2018 *

42 173

42 437

42 044

7

24 339

14 998

94

2 198

407

393

271

0

-265

-265

0

100,0%

100,6%

99,7%

0,0%

57,7%

35,6%

0,2%

5,2%

1,0%

0,9%

0,6%

0,0%

-0,6%

-0,6%

0,0%

Hodnota % z N

2017 *
Hodnota % z V

55 399

55 370

3

53 707

53 400

1 528

131

28

0

0

100,0%

99,9%

0,0%

96,9%

96,4%

2,8%

0,2%

0,1%

0,0%

0,0%
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Náklady
na výrobu
(výrobná spotreba)
68%

Osobné
náklady
26%

Odpisy
3%

Ostatné náklady
2%

Náklady
na finančnú
činnosť
1%

Výnosy z výroby
96%

Tržby z predaja majetku
3%

Výnosy z finančnej činnosti
0%

Ostatné položky
1%

V štruktúre nákladov a výnosov boli vyňaté účtovné transakcie súvisiace s faktoringom.
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VÝKAZY A POZNÁMKY
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SPOLU MAJETOK
r. 02 + r. 33 + r. 74

02

01

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

03

04

052.

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Netto     3

Neobežný majetok
r. 03 + r. 11 + r. 21

Dlhodobý
nehmotný majetok
súčet (r. 04 až r. 10)

Aktivované náklady
na vývoj
(012) - /072, 091A/

Softvér
(013) - /073, 091A/

Oceniteľné práva
(014) - /074, 091A/

Goodwill
(015) - /075, 091A/

Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok
(019, 01X) - /079,
07X, 091A/

Obstarávaný
dlhodobý nehmotný
majetok
(041) - /093/

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
nehmotný majetok
(051) - /095A/

Dlhodobý hmotný
majetok
súčet (r. 12 až
r. 20)

Pozemky
(031) - /092A/

A.

A.I.

A.I.1.

3.

4.

5.

6.

7.

A.II.

A.II.1.

Stavby
(021) - /081, 092A/

2.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Samostatné
hnuteľné veci a
súbory hnuteľných
vecí
(022) - /082, 092A/

3.

M 18009/2014F SR č.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2020447891 36011509

59430966

26251833

33179133

29825468

41996867

26212857

15784010

15193228

618910

480443

138467

23410

498884

467541

31343

22212

13003

12902

101

1198

107023 107023

41218314

25732414

15485900

14993400

838317 838317

838317

9389910

4687584

4702326

4218803

26566344

17652392

8913952

8965632
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16

15

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Pestovateľské celky
trvalých porastov
(025) - /085, 092A/

Základné stádo a
ťažné zvieratá
(026) - /086, 092A/

Ostatný dlhodobý
hmotný majetok
(029, 02X, 032) -
/089, 08X, 092A/

Obstarávaný
dlhodobý hmotný
majetok
(042) - /094/

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý hmotný
majetok
(052) - /095A/

Opravná položka
k nadobudnutému
majetku
(+/- 097) +/- 098

Dlhodobý finančný
majetok
súčet (r. 22 až
r. 32)

Ostatné
realizovateľné cenné
papiere a podiely
(063A) - /096A/

Pôžičky prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/

Pôžičky v rámci
podielovej účasti
okrem prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/

3.

A.III.

A.III.1.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

4.

5.

Podielové cenné
papiere a podiely
v prepojených
účtovných
jednotkách (061A,
062A, 063A) - /096A/
Podielové cenné
papiere a podiely
s podielovou účasťou
okrem v prepojených
účtovných jednotkách
(062A) - /096A/

Ostatné pôžičky
(067A) - /096A/

6.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Dlhové cenné
papiere a ostatný
dlhodobý finančný
majetok (065A,
069A,06XA) - /096A/

7.

M 18009/2014F SR č.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2020447891 36011509

4188380

3392438

795942

767047

124208 124208

135821

111155 111155

67780

159643 159643

176418

159643 159643

176418
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30

29

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Pôžičky a ostatný
dlhodobý finančný
majetok so zostatkovou
dobou splatnosti
najviac jeden rok
(066A, 067A, 069A,
06XA) - /096A/

Obežný majetok
r. 34 + r. 41 + r. 53 +
r. 66 + r. 71

Zásoby
súčet (r. 35 až
r. 40)

Materiál
(112, 119, 11X)
- /191, 19X/

Nedokončená
výroba a polotovary
vlastnej výroby
(121, 122, 12X) -
/192, 193, 19X/

Výrobky
(123) - /194/

Poskytnuté
preddavky
na zásoby
(314A) - /391A/

Dlhodobé
pohľadávky
súčet (r. 42 + r. 46
až r. 52)

Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 43 až r. 45)

B.

B.I.

8.

2.

3.

4.

5.

Zvieratá
(124) - /195/

Tovar
(132, 133, 13X, 139)
- /196, 19X/

B.I.1.

6.

B.II.

B.II.1.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

M 18009/2014F SR č.

Účty v bankách
s dobou viazanosti
dlhšou ako jeden rok
(22XA)

9.

Obstarávaný
dlhodobý finančný
majetok
(043) - /096A/

10.

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
finančný majetok
(053) - /095A/

11.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2020447891 36011509

17414546

38976

17375570

14612434

11611680

38976

11572704

8209547

4624814

1989

4622825

3376980

6380547

34699

6345848

4388490

526797

1093

525704

334813

74863

1195

73668

71966

4659 4659

37298

166390 166390

311260
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44

43

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Pohľadávky voči
spoločníkom,
členom a združeniu
(354A, 355A, 358A,
35XA) - /391A/

Iné pohľadávky
(335A, 336A, 33XA,
371A,  374A, 375A,
378A) - /391A/

Odložená daňová
pohľadávka
(481A)

Krátkodobé
pohľadávky
súčet (r. 54 + r. 58
až r. 65)

Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 55 až r. 57)

B.III.

B.III.1.

5.

6.

1.a.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

7.

Pohľadávky z obchod-
ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

M 18009/2014F SR č.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

2.

3. Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

4.

Pohľadávky z obchod-
ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

1.a.

Pohľadávky z obchodné-
ho styku v rámci podielo-
vej účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

1.b.

Ostatné pohľadávky
z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) -
/391A/

1.c.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

8.

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

1.b.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

Pohľadávky z obchodné-
ho styku v rámci podielo-
vej účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

2020447891 36011509

166390 166390

311260

5420675 5420675

5768793

2945376 2945376

4547181

97313 97313

97312
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58

57

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

59

60

61

62

63

64

65

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

M 18009/2014F SR č.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

Daňové pohľadávky
a dotácie
(341, 342, 343, 345,
346, 347) - /391A/

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

6.

4.

5.
Pohľadávky voči
spoločníkom, členom
a združeniu (354A,
355A, 358A, 35XA,
398A) - /391A/

Sociálne poistenie
(336A) - /391A/

7.

8.

Krátkodobý
finančný majetok
súčet (r. 67 až r. 70)

B.IV.

Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

2.

3.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

1.c.
Ostatné pohľadávky
z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) -
/391A/

Iné pohľadávky
(335A, 33XA, 371A,
374A, 375A, 378A)
- /391A/

9.

Vlastné akcie a
vlastné obchodné
podiely
(252)

Obstarávaný
krátkodobý finančný
majetok
(259, 314A) - /291A/

2.

3.

4.

Krátkodobý finančný
majetok v prepoje-
ných účtovných
jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

B.IV.1.

66

67

68

69

70

Krátkodobý finančný
majetok bez krátkodobé-
ho finančného majetku
v prepojených účtov-
ných jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2020447891 36011509

2848063 2848063

4449869

527401 527401

513746

1933176 1933176

695191

14722 14722

12675

73273 73273

138898

73273 73273

138898
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72

71

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

73

74

75

76

77

78

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Účty v bankách
(221A, 22X, +/- 261)

Peniaze
(211, 213, 21X)

Finančné účty
r. 72 + r. 73

Časové rozlíšenie
súčet (r. 75 až r. 78)

Náklady budúcich
období dlhodobé
(381A, 382A)

Náklady budúcich
období krátkodobé
(381A, 382A)

Príjmy budúcich
období dlhodobé
(385A)

2.

C.

C.1.

2.

3.

Príjmy budúcich
období krátkodobé
(385A)

4.

B.V.1.

B.V.

Bežné účtovné obdobie     4 Bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie      5

Číslo
riadku

c

84

Ostatné kapitálové fondy (413)

Zákonné rezervné fondy  r. 88 + r. 89

85

86

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné
podiely (417A, 421A)

87

88

89

A.III.

2.

A.IV.1.

STRANA PASÍV

b

Ozna-
čenie

a

79

Zmena základného imania +/- 4192.

82

3. P ľadávky za upísané vlastné imanieoh
(/-/353)

83

81

80

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
r. 80 + r. 101 + r. 141

Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 +
r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100

A.

Základné imanie   súčet (r. 82 až r. 84)A.I.

Základné imanie (411 alebo +/- 491)A.I.1.

Emisné ážio (412)A.II.

A.IV.

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
(417A, 418, 421A, 422)

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2020447891 36011509

142528 142528

183936

12729 12729

12972

129799 129799

170964

19553 19553

19806

29

19462 19462

19777

91 91

33179133 29825468

11371964 12685142

6486948 6486948

6486948 6486948

1297390 1297390

1297390 1297390
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Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

Číslo
riadku

c

95

Oceňovacie rozdiely z precenenia
súčet (r. 94 až r. 96)

Oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku a záväzkov (+/- 414)

96

Oceňovacie rozdiely z kapitálových
účastín (+/- 415)

97

Oceňovacie rozdiely z precenenia
pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)

98

Výsledok hospodárenia minulých rokov
r. 98 + r. 99

99

Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

100

Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

101

Výsledok hospodárenia za účtovné obdo-
bie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86
+ r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

2.

A.VI.

3.

A.VI.1.

2.

A.VIII.

B.

B.I.

7.

8.

B.I.1.

STRANA PASÍV

b

Ozna-
čenie

a

Záväzky     r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122
+ r. 136 + r. 139 + r. 140

Dlhodobé záväzky
súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)

Dlhodobé záväzky z obchodného styku
súčet (r. 104 až r. 106)

Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

114

115Iné dlhodobé záväzky
(336A, 372A, 474A, 47XA)

Odložený daňový záväzok (481A)

11.

12. 117

90

116

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

93

Štatutárne fondy  (423, 42X)

Ostatné fondy (427, 42X)

94

2. 92

91

M 18009/2014F SR č.

Ostatné fondy zo zisku   r. 91 + r. 92A.V.

A.V.1.

A.VII.

A.VII.1.

1.a.

1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielo-
vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)

Záväzky z obchodného styku voči
prepojeným účtovným jednotkám
(321A, 475A, 476A)

1.c. Ostatné záväzky  z obchodného styku
(321A, 475A, 476A)

3.

4.

Ostatné záväzky voči prepojeným
účtovným jednotkám (471A, 47XA)

2. Čistá hodnota zákazky (316A)

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (471A, 47XA)

5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)

9.

10.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2020447891 36011509

–879473 –859814

–879473 –859814

3912620 7911672

17238523 19086522

–13325903 –11174850

554479 –2151054

20742800 16967069

1784382 1813795

–13418 1352

74430 48944

1723370 1763499
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Krátkodobé záväzky
súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)

Záväzky z obchodného styku
súčet (r. 124 až r. 126)

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A,
325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364,
365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)

Záväzky voči zamestnancom
(331, 333, 33X, 479A)

Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)

Daňové záväzky a dotácie
(341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)

Záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

Iné záväzky
(372A,  379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)

Krátkodobé rezervy     r. 137 + r. 138

Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)

Bežné bankové úvery
(221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)

Krátkodobé finančné výpomoci
(241, 249, 24X, 473A, /-/255A)

Časové rozlíšenie
s (r. 142 až r. 145)účet

Výdavky budúcich období dlhodobé
(383A)

Výdavky budúcich období krátkodobé
(383A)

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

1.a.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

B.VI.

C.1.

C.

2.

Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

STRANA PASÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

Zákonné rezervy (323A, 451A)

B.V.

142

143

144Výnosy budúcich období dlhodobé
(384A)

3.

145Výnosy budúcich období krátkodobé
(384A)

4.

118

Čistá hodnota zákazky (316A)

10.

Dlhodobé rezervy    r. 119 + r. 120

120

Zákonné rezervy (451A)

121

Ostatné rezervy  (459A, 45XA)2.

122

Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)

1.b.

123

119

M 18009/2014F SR č.

B.II.

B.II.1.

B.III.

B.IV.

B.IV.1.

1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
(321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA,
475A, 476A, 478A, 47XA)

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej
účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A,
326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

B.V.1.

B.VII.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2020447891 36011509

267380 323327

267380 323327

3151408 2706579

11725262 9113051

10258402 6912067

34184 23162

10224218 6888905

4000 4000

752991 719676

507611 462354

118950 402188

83308 612766

677629 715941

554508 621916

123121 94025

3136739 2294376

1064369 173257

984926 32483

79443 140774



bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Text

b

Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa
zákona)

03

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu
súčet (r. 03 až r. 09)

04

Tržby z predaja tovaru (604, 607)

05

Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)

06

Tržby z predaja služieb (602, 606)

07

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
(+/-) (účtová skupina 61)

08

Aktivácia ( tová skupina 62)úč

09

10

11

12

Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru (504, 507)

13

Spotreba materiálu, energie a ostatných
neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)

14

Opravné položky k zásobám (+/-)  (505)

15

Služby (účtová skupina 51)

16

Osobné náklady (r. 16 až r. 19)

17

Mzdové náklady (521, 522)

18

Odmeny členom orgánov spoločnosti a
družstva (523)

19Sociálne náklady (527, 528)

20

21

22

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

23

24

25

26

27

02

01*

2.

Číslo
riadku

c

Skutočnosť
Ozna-
čenie

a

UZPODv14_10

Odpisy  dlhodobého  nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku (551)

Zostatková cena predaného dlhodobého
majetku a predaného materiálu (541, 542)

Opravné položky k pohľadávkam (+/-)
(547)

Odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
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**

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641, 642)

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
(644, 645, 646, 648, 655, 657)

**

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641, 642)

Náklady na hospodársku činnosť spolu
r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 +
r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26

A.

B.

C.

D.

E.

E.1.

3.

4.

Náklady na sociálne poistenie
(524, 525, 526)

F.

G.

G.1.

2.

H.

I.

J.

Opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (+/-) (553)

Ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)

Výsledok hospodárenia z hospodárskej
činnosti (+/-)    (r. 02 - r. 10)

***

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01

2020447891 36011509

61256743 53403061

103417306 87350362

58842 3374

60623171 52895839

574730 503848

2150948 185270

196006 122429

2291395 1528233

37522214 32111369

102561335 85116038

48984 3819

32238336 25341443

–54602 –38179

12729657 9330185

17319372 15528434

11972405 10763183

4238817 3785415

1108150 979836

96590 91135

1782853 1933419

1794958 1945525

–12105 –12106

890806 560765

–23954 13021

37533293 32351996

855971 2234324



Výnosy z finančnej činnosti spolu  r. 30
+ r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44

Výnosy z dlhodobého finančného majetku
súčet (r. 32 až r. 34)

Výnosy z cenných papierov a podielov
od prepojených účtovných jednotiek (665A)

Výnosy z cenných papierov a podielov
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (665A)

Ostatné výnosy z cenných papierov a
podielov (665A)

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
súčet (r. 36 až r. 38)

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
od prepojených účtovných jednotiek (666A)

Ostatné výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666A)

Výnosové úroky    (r. 40 + r. 41)

Výnosové úroky od prepojených
účtovných jednotiek (662A)

Ostatné výnosové úroky (662A)

Kurzové zisky (663)

Výnosy z precenenia cenných papierov a
výnosy z derivátových operácií (664, 667)

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

Náklady na finančnú činnosť spolu  r. 46
+ r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54

Opravné položky  k finančnému majetku
(+/-) (565)

Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)

Text

b

Ozna-
čenie

a

Nákladové úroky pre prepojené účtovné
jednotky (562A)

Ostatné nákladové úroky (562A)

Kurzové straty (563)

Náklady na precenenie cenných papierov a
náklady na derivátové operácie (564, 567)

bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Číslo
riadku

c

Skutočnosť

30

31

32

33

34

35

36

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

29

28

37

Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 +
r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)

*

Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566)

Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)

UZPODv14_11
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**

VIII.

IX.

IX.1.

2.

3.

X.

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov (661)

X.1.

2.

3.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (666A)

XI.

XI.1.

2.

XII.

XIII.

XIV.

**

K.

L.

M.

N.

Predané cenné papiere a podiely (561)

N.1.

2.

O.

P.

Q.

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01

2020447891 36011509

18641322 19073492

160481 28393

132450 1

13715 13738

13715 13717

21

14316 14654

282153 3943510

92581 259797

122053 200623

5852

116201 200623

22866 19108

44653 3463982
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Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoločníkom (+/- 596)

56

55

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Text

b

Skutočnosť

bežné účtovné obdobie

1

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

Daň z príjmov splatná (591, 595)

Daň z príjmov odložená (+/-) (592)

57

Výsledok hospodárenia z finančnej
činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení (+/-)
(r. 56 - r. 57 - r. 60)

60

58

59

61

UZPODv14_12
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***

****

R.

R.1.

2.

S.

****

Daň z príjmov    (r. 58 + r. 59)

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01

2020447891 36011509

–121672 –3915117

734299 –1680793

179820 470261

69963 300217

109857 170044

554479 –2151054



Poznámky Úč PODV 3 – 01                           IČO: 36011509        DIČ: 2020447891 
 
 

1 
 

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 2018 
zostavené podľa Opatrenia č.MF/23377/2014-74 (FS č.12/2014), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej 

účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie  
pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu  

v znení opatrenia č.MF/19926/2015-74 (FS č.12/2015) a opatrenia č. MF/14770/2017-74 (FS č.15/2017) 
 
 

Článok I – VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
 
1) Základné informácie o účtovnej jednotke: 
 
Obchodné meno:  PPS Group a.s. 
Sídlo: 96212 Detva, Tajovského 7 
Právna forma: Akciová spoločnosť 
Dátum vzniku: Zápis do obchodného registra: 14.10.1996  
Hlavný predmet podnikania: Výroba strojov pre baníctvo, ťažbu a stavebníctvo. 
Subjekt verejného záujmu: Spoločnosť PPS Group a.s. nie je subjektom verejného záujmu (§ 2/14 ZoU). 
Účtovné obdobie: Kalendárny rok 2018 
 
Test veľkostnej skupiny účtovnej jednotky (2 ZoU) 
(Do veľkostnej skupiny veľká účtovná jednotka patrí taká, ktorá za dve po sebe idúce účtovné obdobia spĺňa aspoň 
dve z troch podmienok – suma netto aktív presiahla 4 000 000 eur, čistý obrat presiahol 8 000 000 eur a priemerný 
prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 50).   
 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 2017 Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 2016 

Áno/Nie 

Netto aktíva celkom 29 825 468 28 926 560 Áno 
Čistý obrat celkom 53 403 061 41 564 973 Áno 
Počet zamestnancov 859 788 Áno 
 
Komentár: UJ spĺňa veľkostné podmienky na zatriedenie do veľkostnej skupiny – veľká účtovná jednotka, preto 
zostavuje účtovnú závierku podľa metodiky pre túto veľkostnú skupinu (Opatrenie č.MF/23377/2014-74). 
 
Obchodná spoločnosť PPS Group a.s. bola  založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 10.5.1996 a rozhodnutím 
zakladateľa podľa § 154 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. jednorázovo §§ 172, 175 a prijatím stanov. Do obchodného 
registra bola zapísaná dňa 14.10.1996 na Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka 
číslo 735/S. 
  
Hlavné činnosti obchodnej spoločnosti : 
 -  Vývoj, výroba a opravy cestných a stavebných strojov s výnimkou vyhradených technických zariadení 
 -  Výroba výrobkov strojárskej metalurgie 
 -  Nástrojárstvo 
 -  Zámočníctvo 
 -  Kovoobrábanie 
 -  Zváračské práce 
 -  Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností 
 -  Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti 
 -  Prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom 
 -  Vedenie účtovníctva 
 
2) Informácie o inej účtovnej jednotke, v ktorej je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom: 
Obchodná spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej spoločnosti. 
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3) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom 
účtovnej jednotky: 24. 5. 2018. 
  
4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:  
Účtovná závierka obchodnej spoločnosti zostavená k 31.12.2018 je zostavená ako riadna účtovná závierka  podľa §17 ods.6 
zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
 
5) Údaje o skupine účtovných jednotiek v súvislosti s konsolidáciou: 
 
Spoločnosť PPS Group a.s. je materskou účtovnou jednotkou, má dve dcérske spoločnosti:  

PPS NTS s.r.o., Detva 
DETVA ASSETS MANAGEMENT a.s., Detva 

Spoločnosť nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu, pretože 
zostavením len individuálnej účtovnej závierky materskej účtovnej jednotky sa významne neovplyvní úsudok o 
finančnej situácií, nákladoch, výnosoch a výsledku hospodárenia za konsolidovaný celok. 
 

6) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia: 
(vedúcim zamestnancom sa rozumejú členovia štatutárneho orgánu a ich priami podriadení)  

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Priemerný prepočítaný počet počas účtovného obdobia 884 859 
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka, z toho: 886 861 

- počet vedúcich zamestnancov 50 49 
 

 
Článok II – INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH 

 
1) Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej 
činnosti minimálne 12 mesiacov po závierkovom dni v zmysle § 7 ods. 4 zákona o účtovníctve.  
 
2) Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi 
účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej 
meny, t.j. v eurách. Spoločnosť aplikuje  účtovné zásady a účtovné metódy, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, 
záväzkov, finančnej situácie a výsledku hospodárenia. V priebehu účtovného obdobia nezmenila účtovné metódy 
a zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu. 
  
3) Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe, pričom sa uvádza finančný vplyv týchto 
transakcií na účtovnú jednotku, ak sú riziká alebo prínosy vyplývajúce z týchto transakcií významné a ak uvedenie týchto 
rizík alebo prínosov je potrebné na účely posúdenia finančnej situácie účtovnej jednotky (napr. súdne spory, zmluvy, 
časovo limitované licencie a oprávnenia, podnikové kombinácie, záväzky investovať, dopad legislatívy, celkový pokles 
v hospodárskom segmente) Bez náplne. 
 
4) Spôsob a určenie oceňovania majetku a záväzkov: 
a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov (§ 25 ZoU): 
 

Č. Názov položky Spôsob oceňovania 
1. Dlhodobý nehmotný majetok externe kúpený: Obstarávacia cena 
2. Dlhodobý hmotný majetok externe kúpený:  Obstarávacia cena 
3. Dlhodobý hmotný majetok interne vytvorený: Vlastné náklady 
4. Dlhodobý finančný majetok:  Obstarávacia cena 
5. Zásoby obstarané kúpou: Obstarávacia cena 
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6. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou: Vlastné náklady 
7.1. Vlastné pohľadávky: Menovitá hodnota 
7.2 Kúpené pohľadávky: Obstarávacia cena 
8. Krátkodobý finančný majetok: Obstarávacia cena 
9. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy: Menovitá hodnota 
10. Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov: Menovitá hodnota 
11. Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy: Menovitá hodnota 
12. Deriváty: Reálna hodnota 
13. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:  Menovitá hodnota 
14. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o 

kúpe prenajatej veci: 
Obstarávacia cena 

15 Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov: Menovitá hodnota 
 
Komentár: Reprodukčná obstarávacia cena, ktorá platila v roku 2015, od roku 2016 bola nahradená – reálnou 
hodnotou tak, ako to upravuje novela zákona o účtovníctve č.130/2015 Z.z. 
 
b) Trvalé zníženie hodnoty majetku nebolo účtované. Prechodné zníženie hodnoty majetku je zaúčtované formou 
opravnej položky.  
c) Záväzky účtovná jednotka ocenila menovitou hodnotou záväzkov. Rezervy účtovná jednotka ocenila odborným 
odhadom budúcej menovitej hodnoty potrebnej na ich úhradu.  
d) Určenie ocenenia finančných nástrojov pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi: 
K 31.12.2018 sa podielové cenné papiere precenili na reálnu hodnotu metódou vlastného imania. 
e) Informácia o poskytnutých dotáciách a pri dotáciách na obstaranie majetku sa uvedú zložky majetku a ich 
ocenenie: V účtovnom období 2018 bola schválená dotácia na optimalizáciu a zefektívnenie zásobovania teplom 
v sume 964 765,32 €, ktorá bola ocenená v nominálnej hodnote.  
 
Komentár k oceňovaniu majetku a záväzkov:  
 Opravné položky k majetku, okrem dlhodobej pohľadávky a dlhodobej pôžičky, stanovila UJ odborným odhadom. 
 Odpad materiálu a kovového šrotu z výroby sa k dátumu účtovnej závierky inventarizuje a oceňuje v úžitkovej 

hodnote. 
 Rezervy ocenila UJ kalkulačnou metódou kvalifikovaného odhadu ich menovitej hodnoty na pokrytie budúcich 

záväzkov. 
 ÚJ použila dobrovoľné oceňovanie obchodných podielov metódou vlastného imania (§ 27/9 ZoU). 
 ÚJ používa pri oceňovaní úbytku rovnakého druhu zásob a cenných papierov – metódu FIFO (§ 25/5 ZoU; § 22/1 

PU). 
 ÚJ používa pri oceňovaní prírastku cudzej meny v hotovosti alebo na bankový účet – zmenárenský kurz konkrétnej 

banky (§ 24/3 ZoU). 
 ÚJ používa pri oceňovaní úbytku cudzej meny v hotovosti alebo z bankového účtu – základné pravidlo (D-1), teda 

kurz zo dňa predchádzajúceho dňu účtovného prípadu (§ 24/2/a; § 24/6 ZoU).  
 
f) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, pričom sa uvádza doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové 
metódy pre účtovné odpisy: 

Dlhodobý hmotný a nehmotný 
odpisovaný majetok 

číslo 
účtu 

doba odpisovania 
(počet rokov) 

odpisová sadzba  
(%) 

Software 013 5 20 
Ostatný DNM  019 5 20 
Stavby 021 20-54 5-2 
Stroje, zariadenia a inventár 022.A 4-25 20-4 
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Dopravné prostriedky 022.A 4 25 
Ostatné stroje 022.A 6 16,6 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 5 20 
  
Komentár k odpisovému plánu:  
 
 UJ používa účtovné odpisy nezávisle na daňových odpisoch. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci, kedy bol 

zaradený do užívania. Účtovné odpisy vychádzajú z predpokladanej doby používania majetku. Dlhodobý nehmotný 
majetok sa odpisuje počas 5 rokov od jeho obstarania. 

 UJ odpisuje dlhodobý hmotný majetok podľa stanoveného odpisového plánu. Všetok novo zaradený DHM sa 
odpisuje metódou lineárnych odpisov. Podrobný účtovný odpisový plán po položkách sa vedie v systéme Majetok 
s podporou softvéru SANGO (taktiež daňové odpisy podľa zákona o dani z príjmov). 

 Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná 2 400 EUR alebo nižšie sa účtuje na ťarchu účtu 518-Ostatné 
služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila ÚJ do DNM. Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa 
rovná 1 700 Eur alebo nižšie, sa účtuje na účet 501 – Spotreba materiálu. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je 
vyššie, zaradila  ÚJ do DHM. 

 5) Informácie o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období 
s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov. Účtovná 
jednotka neúčtovala o oprave významných chýb minulých účtovných období.  
 

Článok III – INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPĹŇAJÚ POLOŽKY SÚVAHY 
 
1) Informácie k položkám – AKTÍV SÚVAHY 
a.1) Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie v nadväznosti na členenie položiek súvahy:   

Dlhodobý nehmotný 
majetok 

Bežné účtovné obdobie 
Náklady 

na 
vývoj 

(účet 012) 

Softvér 
(013) 

Oceniteľ-
né práva 

(014) 
Goodwill 

(015) 
Ostatný 

DNM 
(019) 

Obsta- 
ranie  DNM 

(041) 

Poskytnuté 
preddavky 
na DNM 

(051) 
SPOLU 

Prvotné ocenenie 
Stav na začiatku   963 002 13 003  191 932 0  1 167 937 
Prírastky  26 882    133 904  160 786 
Úbytky  491 000   191 932 26  882  709 814 
Presuny         
Stav na konci   498 884 13 003  0 107 022  618 910 
Oprávky 
Stav na začiatku   940 790 11 805  191 932 0  1 144 527 
Prírastky  17 751 1 097     18 848 
Úbytky  491 000   191 932   682 932 
Presuny         
Stav na konci   467 541 12 902  0 0  480 443 
Opravné položky 
Stav na začiatku          
Prírastky         
Úbytky         
Presuny         
Stav na konci          
Zostatková hodnota  
Stav na začiatku   22 212 1 198  0 0  23 410 
Stav na konci   31 343 101  0 107 022  138 467 
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Dlhodobý nehmotný 
majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 
Náklady 

na  
vývoj 

(účet 012) 

Softvér 
(013) 

Oceniteľ-
né práva 

(014) 
Goodwill 

(015) 
Ostatný 

DNM 
(019) 

Obsta- 
ranie DNM 

(041) 

Poskytnuté 
preddavky 
na DNM 

(051) 
SPOLU 

Prvotné ocenenie 
Stav na začiatku  956 281 13 003  191 932 0  1 161 216 
Prírastky  6 721    6 721  6 721 
Úbytky      6 721   
Presuny         
Stav na konci   963 002 13 003  191 932 0  1 167 937 
Oprávky 
Stav na začiatku   887 537 10 660  191 932   1 090 129 
Prírastky  53 253 1 145     54 398 
Úbytky         
Presuny         
Stav na konci   940 790 11 805  191 932 0  1 144 527 
Opravné položky 
Stav na začiatku          
Prírastky         
Úbytky         
Presuny         
Stav na konci          
Zostatková hodnota  
Stav na začiatku  68 744 2 343  0 0  71 087 
Stav na konci   22 212 1 198  0 0  23 410 
 
a.2) Informácie o dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie v nadväznosti na členenie položiek súvahy:     

Dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Bežné účtovné obdobie                                                                                                                                     

Pozemky 
(účet 031) 

Stavby 
(021) 

Veci a  
súbory 
(022) 

Pestova-
teľské 

porasty 
(025) 

Stádo 
a ťažné 
zvieratá 

(026) 

Ostatný 
DHM 

(029,032) 

Obstaranie 
DHM 
(042) 

Preddavky 
na  

DHM 
(052) 

SPOLU 

Prvotné ocenenie 
Stav na začiatku 838 317 8 634 661 30 040 705   4 556 959 135 821 67 780 44 274 243 
Prírastky  757 128 1 226 949   253 638 2 349 268 959 852 5 546 835 
Úbytky  1 879 4 701 310   622 217 2 360 881 916 477 8 602 764 
Presuny          
Stav na konci 838 317 9 389 910 26 566 344   4 188 380 124 208 111 155 41 218 314 
Oprávky 
Stav na začiatku  4 337 859 21 074 350   3 789 508   29 201 717 
Prírastky  284 637 1 279 352   225 093   1 789 082 
Úbytky  1 879 4 701 310   622 217   5 325 406 
Presuny          
Stav na konci  4 620 617 17 652 392   3 392 384   25 665 393 
Opravné položky 

Stav na začiatku   77 999 
 

723   404   79 126 
Prírastky          
Úbytky  11 032 723   350   12 105 
Presuny          
Stav na konci   66 967 0   54   67 021 
Zostatková hodnota  
Stav na začiatku  838 317 4 218 803 8 965 632   767 047 135 821 67 780 14 993 400 
Stav na konci  838 317 4 702 326 8 913 952   795 442 124 208 111 155 15 485 900 
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Dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie                                                                                                                                     

Pozemky 
(účet 031) 

Stavby 
(021) 

Veci a  
súbory 
(022) 

Pestova-
teľské 

porasty 
(025) 

Stádo 
a ťažné 
zvieratá 

(026) 

Ostatný 
DHM 
(029) 

Obstaranie 
DHM 
(042) 

Preddavky 
na  

DHM 
(052) 

SPOLU 

Prvotné ocenenie 
Stav na začiatku  838 317 8 630 173 29 945 221   4 453 604 64 854  43 932 169 
Prírastky  4 488 185 573   103 355 374 031 198 657 866 104 
Úbytky   90 089    303 064 130 877 524 030 
Presuny          
Stav na konci  838 317 8 634 661 30 040 705   4 556 959 135 821 67 780 44 274 243 
Oprávky 
Stav na začiatku   4 067 671 19 766 351   3 565 431   27 399 453 
Prírastky  270 188 1 398 088   224 077   1 892 353 
Úbytky   90 089      90 089 
Presuny          
Stav na konci   4 337 859 21 074 350   3 789 508   29 201 717 
Opravné položky 
Stav na začiatku   89 030 1 160   1 042   91 232 
Prírastky          
Úbytky  11 031 437   638   12 106 
Presuny          
Stav na konci   77 999 723   404   79 126 
Zostatková hodnota  
Stav na začiatku  838 317 4 473 472 10 177 710   887 131 64 854  16 441 484 
Stav na konci  838 317 4 218 803 8 965 632   767 047 135 821 67 780 14 993 400 
 
Komentár: UJ nekapitalizovala žiadne úroky do obstarávacej ceny odpisovaného dlhodobého majetku.  
 
b)Informácie o dôvodoch účtovania o dlhodobom majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo, 
napríklad majetok obstaraný finančným prenájmom, majetok pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o 
zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke: Účtovná jednotka 
účtuje o dlhodobom hmotnom majetku, ku ktorému vlastnícke právo prechádza na účtovnú jednotku úplným 
zaplatením kúpnej ceny a do nadobudnutia vlastníckeho práva majetok užíva. 

 
c.1) Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má 
účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: nie je zriadené záložné právo 

Dlhodobý nehmotný majetok Hodnota za bežné účtovné obdobie 
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo  

Dlhodobý nehmotný majetok, s obmedzeným právom s ním nakladať  

 
c.2) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná 
jednotka obmedzené právo s ním nakladať:  

Dlhodobý hmotný majetok Hodnota za bežné účtovné obdobie 
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo 17 793 699 

Dlhodobý hmotný majetok, s obmedzeným právom s ním nakladať  

 
d) Majetok, ktorým je goodwill - dôvod jeho vzniku, spôsob výpočtu a prehodnotenie opodstatnenosti jeho výšky 
a odpisu jeho hodnoty: bez náplne. 
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[Vysvetlivky: Záporný goodwill sa účtovne odpíše do výnosov (075/551) jednorázovo v roku jeho vzniku (§ 37 PU). 
Daňovo sa goodwill z podnikových kombinácií spravidla odpisuje najdlhšie počas 7 rokov podľa pravidiel v zákone 
o dani z príjmov (§ 17/11; § 17a - 17e ZDP)] 
  
e) Výskumná a vývojová činnosť účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie (§ 37 PU), v členení na: bez náplne 
1. Náklady na výskum vynaložené v bežnom účtovnom období: bez náplne 
2. Neaktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období: bez náplne 
3. Aktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období (účet 012): bez náplne 
f) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku (DFM) a jeho umiestnení v členení v nadväznosti na 
položky súvahy, ak prostredníctvom tohto umiestnenia vykonáva v inej účtovnej jednotke rozhodujúci vplyv, spoločný 
rozhodujúci vplyv, podstatný vplyv; uvádza sa aj  obchodné meno, sídlo, podiel na základnom imaní a podiel na iných 
zložkách vlastného imania, výška vlastného imania a výsledok hospodárenia tejto inej účtovnej jednotky:  

Obchodné meno 
a sídlo spoločnosti, 

v ktorej má ÚJ 
umiestnený DFM 

Bežné účtovné obdobie  

Podiel ÚJ 
na ZI 
v  % 

Podiel na iných 
zložkách vlastného 

imania UJ, v ktorej má 
UJ umiestnený DFM 

Hodnota vlastného 
imania ÚJ, v ktorej 
má ÚJ umiestnený 

DFM 

Výsledok 
hospodárenia ÚJ, 

v ktorej má ÚJ 
umiestnený DFM  

Účtovná 
hodnota  

DFM 

CP a podiely v prepojenej UJ – podielová účasť v dcérskej UJ s rozhodujúcim vplyvom (riadok 22 súvahy) 
PPS NTS s.r.o., Detva 100 15 000 103 503 -24 365  
DAM, a.s., Detva 99,69  57 275 548 57 275 
CP a podiely, okrem PUJ - podielová účasť v inej UJ s podstatným vplyvom - nad 20 % (riadok 23 súvahy) 
      
CP a podiely – zmluvne dohodnuté zdieľanie rozhodujúceho vplyvu    
      
Vysvetlivky k umiestneniu dlhodobého finančného majetku (DFM):   
Rozhodujúci vplyv - je najmä väčšina hlasovacích práv alebo právo menovať orgány spoločnosti – konateľa, 
predstavenstvo, dozornú radu (§ 22/3 ZoU; § 14/3/a PU). 
Podstatný vplyv – je najmenej 20 % podiel na hlasovacích právach (§ 27/1/a ZoU).  
Spoločný rozhodujúci vplyv – je zmluvne dohodnuté zdieľanie rozhodujúceho vplyvu (§ 14/3/e PU). 
 
g,i,j) Informácie o dlhodobom finančnom majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy na začiatku bežného 
účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku (zmeny) počas bežného účtovného obdobia a stav na 
konci bežného účtovného obdobia:  
 

Dlhodobý 
finančný 
majetok 

Bežné účtovné obdobie                                                                                                                                                                     
Podielová  

účasť v PUJ 
(061A,062A 

063A) 

Podielová 
účasť, 

okrem PUJ 
(062A) 

Ostatné 
CP 

a podiely 
(063A) 

Pôžičky 
PUJ 

(066A) 

Pôžičky, 
okrem  PUJ 

(066A) 

Ostatné 
pôžičky 
(067A) 

Dlhové CP 
a ostatný  

DFM 
(065A, 
069A) 

Pôžičky 
a ostatný DFM 

(T≥1R) 
(066A,067A, 

069A) 

 
Účty 

v bankách 
(T>1R) 
(22xA) 

Obstaranie 
a 

preddavky 
(043,053) 

SPOLU 

Prvotné ocenenie 
Stav   
na začiatku 176 418          176 418 
Prírastky 8 000          8 000 
Úbytky 24 775          24 775 
Presuny            
Stav 
na konci 159 643          159 643 
Opravné položky  
Stav 
na začiatku            

Prírastky            
Úbytky            
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Presuny            
Stav 
na konci             

Účtovná hodnota  
Stav  
na začiatku 176 418          176 418 
Stav 
na konci 159 643          159 643 

 
 

Dlhodobý 
finančný 
majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie                                                                                                                                                                   
Podielová  

účasť 
v PUJ 

(061A,062A
, 

063A) 

Podielová 
účasť, 

okrem PUJ 
(062A) 

Ostatné 
CP 

a podiely 
(063A) 

Pôžičky 
PUJ 

(066A) 

Pôžičky, 
okrem  PUJ 

(066A) 

Ostatné 
pôžičky 
(067A) 

Dlhové CP a 
ostatný  
DFM 

(065A, 
069A) 

Pôžičky 
a ostatný DFM 

(T≥1R) 
(066A,067A, 

069A) 

 
Účty 

v bankách 
(T>1R) 
(22xA) 

Obstaranie  
a 

preddavky 
(043,053) 

SPOLU 

Prvotné ocenenie 
Stav  
na začiatku 226 737       254 797   481 534 
Prírastky 4 687 012          4 687 012 
Úbytky 4 992 128          4 992 128 
Presuny 254 797                 -254 797    
Stav 
na konci 176 418       0   176 418 
Opravné položky 
Stav 
na začiatku            
Prírastky            
Úbytky            
Presuny            
Stav 
na konci             
Účtovná hodnota  
Stav  
na začiatku 226 737       254 797   481 534 
Stav 
na konci 176 418       0   176 418 

 
Vysvetlivky k dlhodobému finančnému majetku (DFM): 
Účet 061 – majetková účasť v dcérskej účtovnej jednotke, kde má UJ najmä väčšinu hlasovacích práv (nad 50 %) 
alebo právo menovať orgány spoločnosti (§ 14/21 PU; § 22/4 ZoU). 
Podielová účasť (PU)  - existencia aspoň 20 % podielu na základom imaní v inej UJ (§ 14/3 PU). 
Prepojené účtovné jednotky (PUJ) – dve alebo viac UJ v rámci skupiny, pričom skupinou je materská UJ a všetky 
dcérske UJ (§ 14/3 PU). 
 
h) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou 
(RH) alebo metódou vlastného imania (VI) podľa § 27 zákona o účtovníctve a vplyve takéhoto ocenenia na výsledok 
hospodárenia alebo na výšku vlastného imania:  
      Názov položky RH / VI   Suma  MD/DAL Vplyv na výsledok   Vplyv na imanie 
Realizovateľné CP a podiely (063) RH     
Iné (§ 27/1 ZoU) ........................... RH     
Realizovateľné CP a podiely (061) VI   159 643 MD x            -879 473 

Komentár: Prvotné ocenenie reálnou hodnotou (§ 25 ZoU) počas účtovného obdobia – bez náplne. 
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Vysvetlivky k závierkovému oceňovaniu reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania: 
Reálnou hodnotou (RH) – sa k závierkovému dňu oceňuje majetok a záväzky taxatívne vymenované v zákone 
o účtovníctve (napr. krátkodobý FM určený na obchodovanie v účtovej skupine 25x alebo ostatný realizovateľný FM na 
účte 063 s účasťou pod 20 %); iný majetok sa preceňovať nemôže, lebo platí zásada historických cien (§ 27/1; § 25 
ZoU). Precenenie k závierkovému dňu sa účtuje (§ 14 PU) - výsledkovo (účty 66x, 56x) alebo súvahovo (účet 414). 
Metódou vlastného imania (VI) – sa dobrovoľne môže, teda nie je to povinnosť, oceniť podiel na základnom imaní (§ 
27/9 ZoU) s rozhodujúcim vplyvom alebo podstatným vplyvom (účet 061, 062). Precenenie metódou vlastného imania 
sa vždy účtuje (§ 14 PU) – súvahovo (účet 414). 
 
k) Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom finančnom majetku, pri ktorom má 
účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: bez náplne 

Dlhodobý finančný majetok Hodnota za bežné účtovné obdobie 
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo  

Dlhodobý finančný majetok, s obmedzeným právom s ním nakladať  

 
l) Informácie o podielových certifikátoch (konvertibilných dlhopisoch, warantoch, opciách alebo podobných cenných 
papieroch) - uvádza sa ich počet a rozsah práv, ktoré predstavujú: bez náplne 
  
m) Opravné položky k zásobám v členení v nadväznosti na položky súvahy, pričom sa uvádza ich stav na začiatku 
bežného účtovného obdobia, tvorba, zúčtovanie opravných položiek počas účtovného obdobia a stav na konci 
účtovného obdobia, ako aj dôvod ich tvorby, zúčtovania:  
 

Zásoby 

Bežné účtovné obdobie 
Stav  OP 

na začiatku 
účtovného 
obdobia 

Tvorba  
OP 

 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu zániku 
opodstatnenosti 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu 

vyradenia majetku  
z účtovníctva 

Stav OP 
na konci 

účtovného 
obdobia 

Materiál 54 305  52 316  1 989 
Nedokončená výroba a 
polotovary vlastnej výroby 1 342 33 357   34 699 

Výrobky 6 922  5 829  1 093 
Zvieratá       
Tovar 3 481  2 286  1 195 
Poskytnuté preddavky  na 
zásoby      

Zásoby spolu (R34 súvahy): 66 050 33 357 60 431  38 976 
  
Komentár: Dôvod tvorby opravnej položky (OP) k zásobám – prechodné znehodnotenie na základe odborného odhadu 
budúceho predaja týchto zásob, nízkoobrátkové zásoby a zastarané zásoby. 
n) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi  
nakladať:  

Zásoby Hodnota za bežné účtovné 
obdobie 

Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo 5 630 519 

Zásoby, s obmedzeným právom s nim i nakladať  
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o) Zákazková výroba (§ 30 PU) a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj (§ 30d PU): bez náplne 
p) Najvýznamnejšie položky pohľadávok, pričom sa tiež uvádzajú opravné položky (OP) za účtovné obdobie, 
s uvedením stavu na začiatku účtovného obdobia, tvorba, zúčtovanie opravných položiek a stav na konci účtovného 
obdobia a osobitne sa uvádza dôvod ich tvorby a zúčtovania:   

Pohľadávky 

Bežné účtovné obdobie 
Stav OP 

na začiatku 
účtovného 
obdobia 

Tvorba 
OP 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu zániku 
opodstatnenosti 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu vyradenia 

majetku  
z účtovníctva 

Stav OP 
na konci 

účtovného 
obdobia 

Dlhodobé pohľadávky 
celkom (R41 súvahy)      

- z toho: 
dlhé pohľadávky 
z obchodného styku 

     

- z toho:  
ostatné dlhé pohľadávky      

Krátkodobé pohľadávky 
celkom (R53 súvahy) 82 411  23 954 58 457 0 

- z toho:  
krátke pohľadávky 
z obchodného styku 

82 411  23 954 58 457 0 

- z toho:  
ostatné krátke pohľadávky       
 
Najvýznamnejšie prechodne znehodnotené pohľadávky a výška opravnej položky: 

 
Dlžník 

Menovitá hodnota  
pohľadávky 

Opravná položka 
(suma) 

OP (%) 

    

Komentár k opravným položkám k pohľadávkam: 
 Dôvod tvorby - opravných položiek je prechodné znehodnotenie z dôvodu, že pohľadávky sú po lehote splatnosti. 
 Dôvod zúčtovania – opravných položiek je buď vyradenie pohľadávky zo súvahy (predaj alebo odpis pohľadávky) 

alebo zánik titulu prechodného znehodnotenia, lebo pohľadávka bola zaplatená. 
 Spôsob výpočtu – napríklad ÚJ tvorí účtovné opravné položky vo výške 20 % k pohľadávkam nad 360 dní po 

lehote splatnosti, vo výške 30 % k pohľadávkam nad 720 dní po lehote splatnosti a vo výške 100 % k pohľadávkam 
nad 1080 dní po lehote splatnosti. 

 
q) Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti: 

názov položky Bežné účtovné obdobie 
do lehoty splatnosti po lehote splatnosti pohľadávky spolu 

Dlhodobé pohľadávky (R41 súvahy) 166 390  166 390 
Krátkodobé pohľadávky (R53) 4 609 733 810 942 5 420 675 
 

názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 
do lehoty splatnosti po lehote splatnosti pohľadávky spolu 

Dlhodobé pohľadávky (R41 súvahy) 311 260  311 260 
Krátkodobé pohľadávky (R53) 5 116 714 734 490 5 851 204 
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r) Hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy 
zabezpečenia, hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a hodnota pohľadávok, pri ktorých má účtovná 
jednotka obmedzené právo s nimi nakladať:  

Opis predmetu záložného práva 
Bežné účtovné obdobie 

Hodnota predmetu  
záložného práva Hodnota pohľadávky 

Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou 
formou zabezpečenia 

  

Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné 
právo 

1 000 000               3 717 339 

Hodnota pohľadávok, s obmedzeným právom s nimi 
nakladať 

  

 
s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky (§ 10 PU): 
 

Titul Účtovná 
základňa 

Daňová 
základňa 

Rozdiel Sadzba 
dane 
(%) 

Odložená 
daňová 

pohľadávka 
Dočasný rozdiel zostatkových cien 
odpisovaného majetku (UZC<DZC) 

  67 021 21 14 074 

Nedaňové opravné položky 
k zásobám 

  38 976 21 8 185 

Nedaňové opravné položky 
k pohľadávkam 

     

Nedaňové rezervy   390 502 21 82 006 
Odpočet daňovej straty x          295 833  21 62 125 

 
Záväzky (náklady) podmienené 
zaplatením (§ 17/19; § 17/27 ZDP) 

     

Iné – oceň. rozdiel účtu 061      
SPOLU: x x x x 166 390 

 
Komentár k odloženej daňovej pohľadávke: 
 ÚJ má povinnosť auditu a preto má aj povinnosť účtovať o odloženej dani (§ 10 PU). 
 Odložená daň sa vyčísľuje len z dočasných rozdielov; odložená daňová pohľadávka sa účtuje, len ak je predpoklad 

jej vyrovnania (napr. predpoklad plusového základu dane pre odpočítanie daňovej straty). 
 Odložená daňová pohľadávka bola zaúčtovaná ako mínus náklad (481/592).   
 
t) Informácie o zložkách krátkodobého finančného majetku (krátkodobý FM): 
(PUJ – prepojená účtovná jednotka, vzťah medzi materskou a dcérskou UJ) 

Zložka krátkodobého fin. majetku  Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Krátkodobý FM v PUJ (R67 súvahy)   
Krátkodobý FM, okrem PUJ (R68 súvahy) 73 273 138 898 
Vlastné akcie a vlastné podiely (R 69 súvahy)   
Obstaranie krátkodobého FM (R70 súvahy)   

SPOLU (R66 súvahy): 73 273 138 898 
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u) Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou 
(RH) alebo metódou vlastného imania (VI) podľa § 27 zákona o účtovníctve a vplyve takéhoto ocenenia na výsledok 
hospodárenia alebo na výšku vlastného imania: bez náplne 
      Krátkodobý fin. majetok RH/VI Suma MD/DAL Vplyv na výsledok Vplyv na imanie 
CP a podiely (§ 27/1 ZoU) RH    x 
Podiely – účet 061,062 (§ 27/9 ZoU) VI   x  
 
v) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku (KFM) za účtovné obdobie, s uvedením stavu na začiatku 
účtovného obdobia, tvorby, zúčtovania opravných položiek k nemu a ich stavu na konci účtovného obdobia, pričom 
osobitne sa uvádza dôvod ich tvorby, zúčtovania: bez náplne 

Krátkodobý finančný majetok 
Stav OP 

na začiatku 
účtovného 
obdobia 

Tvorba OP 
 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu zániku 
opodstatnenosti 

 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu 
vyradenia 
majetku z 

účtovníctva 

Stav OP  
na konci 

účtovného 
obdobia 

KFM v PUJ (R67 súvahy)      
KFM, bez PUJ (R68 súvahy)      
Vlastné akcie a podiely (R69)      
Obstarávaný KFM (R70)      

SPOLU (R66 súvahy):      
Komentár: Dôvod tvorby – opravná položka ku krátkodobému finančnému majetku je tvorená z dôvodu jeho 
prechodného znehodnotenia odborným odhadom jeho budúcej bonity. 
 
w) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo a krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má 
účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: bez náplne 

Názov položky Hodnota za bežné účtovné obdobie 

Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo  

Krátkodobý finančný majetok, s obmedzeným právom s ním nakladať  

 
x) Informácie o vlastných akciách:  
1. dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia, 
2. počet a menovitá hodnota nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného obdobia a počet a menovitá hodnota 

prevedených vlastných akcií počas účtovného obdobia, pričom sa uvádza percentuálna hodnota týchto vlastných 
akcií na upísanom základnom imaní, 

3. počet a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli a počet a protihodnota, za ktorú 
sa vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli na inú osobu, 

4. počet, menovitá hodnota a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe 
k poslednému dňu účtovného obdobia; uvádza sa aj ich percentuálny podiel na upísanom základnom imaní.   
Bez náplne. 
 

y) Významné položky časového rozlíšenia aktív - nákladov budúcich období a príjmov budúcich období: 
 

Názov položky Suma 
Náklady budúcich období dlhodobé – účet 381A, 382A (R75 súvahy)  
  
Náklady budúcich období krátkodobé – účet 381A, 382A (R76 súvahy) 19 462 
Poistenie  5 576 
IT služby 12 181 
Príjmy budúcich období dlhodobé – účet 385A (R77 súvahy)  
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Príjmy budúcich období krátkodobé – účet 385A (R78 súvahy) 91 
 
2) Informácie k položkám – PASÍV SÚVAHY 
 

a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie, a to: 
1. Opis základného imania najmä - počet akcií (podielov), ich menovitá hodnota, práva spojené s jednotlivými druhmi 
akcií (podielov), splatené základné imanie: 
Základné imanie pozostáva z 19 539 ks kmeňových listinných akcií v menovitej  hodnote 332 eur za akciu. Hodnota 
zapísaného základného imania v obchodnom registri je 6 486 948 eur a hodnota splateného základného imania 
k 31.12.2018 je 6 486 948 eur.  
2. Opis tvorby kapitálového fondu z príspevkov, najmä počet príspevkov a jednotlivé sumy príspevkov, opis vplyvu 
vytvorenia kapitálového fondu z príspevkov na rozdelenie čistého zisku alebo iných vlastných zdrojov obchodnej 
spoločnosti pre jej akcionárov alebo spoločníkov, ako aj na zvýšenie základného imania: bez náplne.  
 
3. Hodnota upísaného vlastného imania – počet a menovitá hodnota akcií (podielov) upísaných počas účtovného 
obdobia a iný titul zmeny vlastného imania počas účtovného obdobia: bez náplne. 
 
4. Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období: 

Názov položky 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Účtovný zisk   
Rozdelenie účtovného zisku Bežné účtovné obdobie 
Prídel do zákonného rezervného fondu  
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov  
Prídel do sociálneho fondu  
Prídel na zvýšenie základného imania  
Úhrada straty minulých období  
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov  
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom  
Iné   
Spolu  
 

Názov položky 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Účtovná strata 2 151 054 
Vysporiadanie účtovnej straty Bežné účtovné obdobie 
Zo zákonného rezervného fondu  
Zo štatutárnych a ostatných fondov  
Z nerozdeleného zisku minulých rokov  
Úhrada straty spoločníkmi, členmi  
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov 2 151 054 
Iné   
Spolu  2 151 054 
  
5. Prehľad o sumách, ktoré neboli účtované ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania, najmä 
zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania (§ 27 ZoU; § 14 PU): 
 
Názov ÚJ Hodnota precenenia Vyčíslenie odloženej dane Druh odloženej dane 
Detva Assets Management 943 860 198 211 Pohľadávka - neúčtovaná 
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Spolu : 943 860 0  
PPS NTS -81 503 -17 116 Záväzok 
Spolu : -81 503 -17 116  
  
6. Účtovný zisk za rok 2018  v prepočte na jednu akciu predstavuje 28,38 Eur. 28 
7. O vysporiadaní výsledku hospodárenia za účtovné obdobie roku 2018 - zisku vo výške 554 478,65 EUR rozhodne 
Valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu Valnému zhromaždeniu je prevod uvedenej sumy na účet 
nerozdeleného zisku minulých období. 

 
b) Jednotlivé druhy rezerv za bežné účtovné obdobie s uvedením ich stavu na začiatku bežného účtovného obdobia,  
ich tvorba, použitie, zrušenie počas bežného účtovného obdobia, ich stav na konci účtovného obdobia, pričom sa uvedie 
predpokladaný rok použitia rezerv: Predpokladaný rok použitia krátkodobých rezerv je nasledujúce účtovne obdobie – 
obdobie 2019. Predpokladaný rok použitia dlhodobých rezerv na odchodné je do konca účtovného obdobia 2020. 
Predpokladaný rok použitia dlhodobých rezerv na záručné opravy je do konca účtovného obdobia 2022.  

Názov položky 

Bežné účtovné obdobie 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia Tvorba Použitie Zrušenie 

Stav 
na konci 

účtovného 
obdobia 

Dlhodobé rezervy spolu 
(riadok 118 súvahy): 323 327 11 611 42 019 25 539 267 380 

- z toho:       
Odchodné 239 450 11 611 42 019  209 042 
Jubileá 25 539   25 539 0 
Záručné opravy 58 338    58 338 
Krátkodobé rezervy spolu 
(riadok 136 súvahy): 715 941 656 866 695 178  677 629 

- z toho:      
Nevyčerpané dovolenky 611 470 548 355 611 470  548 355 
Odmeny      
Ostatné-audit,výročná správa 9 100 10 300 9 100  10 300 
Emisné  kvóty 10 446 6 153 10 446  6 153 
Odchodné 48 927 69 629 48 927  69 629 
Pracovné jubileá 8 193 22 429 8 193  22 429 
RZZP      
Záručné opravy 27 805  7 042   20 763 
 

Názov položky 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia Tvorba Použitie Zrušenie 

Stav 
na konci 

účtovného 
obdobia 

Dlhodobé rezervy spolu 
(riadok 118 súvahy): 262 317  61 010    292 794 

- z toho:         
odchodné 214 206 25 244   239 450 
 0 25 539   25 539 
Záručné opravy 48 111 10 227   58 338 
Krátkodobé rezervy spolu 
(riadok 136 súvahy): 753 199 670 700 586 925 121 035  715 941 

- z toho:        
Nevyčerpané dovolenky 485 011 611 470 485 011  611 470 
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Odmeny 105 000   105 000 0 
Ostatné-audit,výročná správa 8 600 9 100 8 600  9 100 
Emisné kvóty 8 045 10 446 8 045  10 446 
Odchodné 87 441 27 897 66 411  48 927 
Pracovné jubileá 31 164  13 336 9 635 8 193 
RZZP 6 400   6 400 0 
Záručné opravy 21 538 11 788 5 521  27 805 
 
c) Hodnota záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti: 

názov položky Bežné účtovné obdobie 
do lehoty splatnosti po lehote splatnosti záväzky spolu 

Dlhodobé záväzky (R102 súvahy) 1 784 382  1 784 382 
Krátkodobé záväzky (R122 súvahy) 8 342 587 3 143 747 11 486 334 
 

názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 
do lehoty splatnosti po lehote splatnosti záväzky spolu 

Dlhodobé záväzky (R102 súvahy) 1 813 795  1 813 795 
Krátkodobé záväzky (R122 súvahy) 8 040 179  1 072 872 9 113 051 
 
d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení v nadväznosti na položky súvahy; uvádza sa hodnota 
záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti viac ako 5 rokov:   

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Dlhodobé záväzky spolu (R102) 1 784 382 1 813 795 
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 5 
rokov vrátane 1 784 382 1 813 795 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 
5 rokov 0  0 

Krátkodobé záväzky spolu (R122) 11 486 334 9 113 051 
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 
vrátane 8 342 587 8 040 179 

Záväzky po lehote splatnosti 3 143 747 1 072 872 

[Vysvetlivky: Zostatková doba splatnosti záväzku alebo jeho časti – je rozdiel medzi dohodnutou dobou splatnosti 
záväzkov a závierkovým dňom (§ 12 PU).] 
 
e) Hodnota záväzkov zabezpečených záložným právom alebo zabezpečených inou formou zabezpečenia, a to 
s uvedením formy zabezpečenia: bez náplne 

Položky záväzkov 
Bežné účtovné obdobie 

Forma  
Zabezpečenia Hodnota záväzkov 

Záväzky zabezpečené záložným právom   

Záväzky zabezpečené inou formou zabezpečenia   
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f) Výpočet odloženého daňového záväzku (§ 10 PU): 
 

Titul Účtovná 
základňa 

Daňová 
základňa 

Rozdiel Sadzba 
dane 
(%) 

Odložený 
daňový 
záväzok 

Dočasný rozdiel zostatkových cien 
odpisovaného majetku (UZC>DZC) 

15 349 002 7 223 982 8 125 020 21 1 706 254 

Pohľadávky (výnosy) podmienené 
prijatím (§ 17/19/c; § 52/12 ZDP) 

     

Iné - oceň. rozdiel účtu 061          103 503 22 000 81 503 21 17 116 
SPOLU: x x x x 1 723 370 

 
Komentár k odloženému daňovému záväzku: 
 ÚJ má povinnosť auditu a preto má aj povinnosť účtovať o odloženej dani (§ 10 PU). 
 Odložený daňový záväzok bol zaúčtovaný do nákladov (592/481).   
 
g) Záväzky zo sociálneho fondu (účet 472):   

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Začiatočný stav sociálneho fondu (SF) 1 352   -18 133 
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov 110 218  133 498 
Tvorba sociálneho fondu zo zisku    
Ostatná tvorba sociálneho fondu    
Tvorba sociálneho fondu spolu 110 218 133 498 
Čerpanie sociálneho fondu  124 988  114 013 
Konečný zostatok SF (R114 súvahy): -13 418  1 352 
 
h) Vydané dlhopisy: bez náplne 

Názov vydaného 
dlhopisu 

Menovitá 
hodnota Počet Emisný kurz Úrok Splatnosť 

      
 

i.1) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – mena, charakter, hodnota v cudzej mene, hodnota v eurách, 
výška úroku, splatnosť, forma zabezpečenia: 

Bežné účtovné obdobie 

Názov položky mena 
charakter úveru 
(napr. investičný,  

prevádzkový, 
preklenovací) 

Hodnota 
v cudzej 

mene 
hodnota  

v eur 

 
výška úroku 

(%) splatnosť 

Dlhodobé záväzky - pôžičky (R102 súvahy) 
       
Dlhodobé bankové úvery (R121 súvahy) 
UniCredit Bank EUR prevádzkový  1 872 579 3MEu+2,1%    30.3.2022 
UniCredit Bank EUR investičný  1 278 829 3MEu+1,25%      8.1.2024 
Krátkodobé záväzky - pôžičky (R135 súvahy) 
       
Krátkodobé bankové úvery (R139 súvahy) 
UniCredit Bank EUR kontokorentný  1 935 582 1MEu+1,4%    30.5.2019 
UniCredit Bank EUR prevádzkový  834 000 3MEu+2,1%  31.12.2018 
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UniCredit Bank EUR investičný  363 550 3MEu+1,25%  20.12.2019 
UniCrediť Bank EUR kreditné karty  3 607 17,7 % p.a. 15.1.2019 
Krátkodobé finančné výpomoci (R140 súvahy) 
       
 
i.2) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci - forma zabezpečenia: bankové úvery sú zabezpečené 
záložným právom na dlhodobý majetok a pohľadávky. 
 
j) Významné položky časového rozlíšenia pasív  - výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období:  
 

Názov položky Suma 
Výdavky budúcich období dlhodobé  - účet 383A (R142 súvahy)  
Výdavky budúcich období krátkodobé – účet 383A (R143 súvahy)  
Výnosy budúcich období dlhodobé – účet 384A (R144 súvahy) 20 161 
Novoobjavený majetok 20 161 
Výnosy budúcich období krátkodobé – účet 384A (145 súvahy) 1 044 208 
Emisné kvoty 67 121 
Novoobjavený majetok 12 322 
Dotácie 964 765 
 
3) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu v poznámkach prenajímateľa:  bez náplne 

Názov 
položky 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Splatnosť Splatnosť 
do jedného 

roka vrátane 
od jedného roka 
do piatich rokov 

vrátane 
viac ako päť 

rokov 
do jedného 

roka vrátane 
od jedného roka 
do piatich rokov 

vrátane 
viac ako päť 

rokov 

Istina             
Finančný výnos             
Spolu             
 
4) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu v poznámkach nájomcu:  

Názov 
položky 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Splatnosť Splatnosť 
do jedného 

roka vrátane 
od jedného roka 
do piatich rokov 

vrátane 
viac ako päť 

rokov 
do jedného 

roka vrátane 
od jedného roka 
do piatich rokov 

vrátane 
viac ako päť 

rokov 

Istina 73 272 74 430   135 988 48 944   
Finančný náklad 1 680 1 146   2 792 463   
Spolu 74 952 75 576   138 780 49 407   
 
5a-e,g) Ďalšie informácie o odloženej dani:  

Názov položky Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období 
ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov     
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Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom 
období týkajúcej sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových 
odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich 
účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach 
odložená daňová pohľadávka neúčtovala 166 390  311 260 
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu 
neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom 
období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach 1 723 370 1 763 499 
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových 
odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku 
ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka     
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované 
priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty 
nákladov a výnosov     
Sadzba dane z príjmov  21 21 

 
5f) Ďalšie informácie o odloženej dani – vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov 
a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením, a to číselné porovnanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy 
odloženej dane z príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmov 
(teoretická daň):  

Bežné účtovné obdobie 
č. Názov položky základ 

dane 
suma 
dane 

% dane 

1 Výsledok hospodárenia pred zdanením (R100 DP) 734 230 x x 
2 Teoretická daň (bez pripočítateľných a odpočítateľných položiek) x    154 188       21,00 
3 Pripočítateľné položky spolu (R200 DP) 490 295 102 962       14,02 
4 Odpočítateľné položky (R300 DP) 350 019   73 504       10,01 
5 Odpočet daňovej straty (R410 DP) 541 418 113 698       15,49 
6 Základ dane (R500 DP):       333 157 x x 
7 Úpravy splatnej dane (úľavy, zápočet, licencia) x             0         0,00 
8 Splatná daň z príjmov po úpravách: x   69 963         9,53 
9 Odložená daň z príjmov: x 109 857       14,96 

10 CELKOVÁ DAŇ Z PRÍJMOV: x 179 820       24,49 
 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 
č. Názov položky základ 

dane 
suma 
dane 

% dane 

1 Výsledok hospodárenia pred zdanením (R100 DP) -1 680 793 x x 
2 Teoretická daň (bez pripočítateľných a odpočítateľných položiek) X    -352 967         21,00 
3 Pripočítateľné položky spolu (R200 DP) 4 197 737   881 525    - 52,45 
4 Odpočítateľné položky (R300 DP) 504 799  106 008      - 6,31 
5 Odpočet daňovej straty (R410 DP) 541 418  113 698      - 6,76 
6 Základ dane (R500 DP):    1 470 727    308 853    - 18,38 
7 Úpravy splatnej dane (úľavy, zápočet, licencia) x     8 640      - 0,51 
8 Splatná daň z príjmov po úpravách: x 300 217    - 17,86 
9 Odložená daň z príjmov: x 170 044    - 10,12 

10 CELKOVÁ DAŇ Z PRÍJMOV: x 470 261    - 27,98 
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Komentár: 
 Teoretická daň (riadok 2) – hypotetická suma dane, ak by sa počítala priamo z účtovného výsledku hospodárenia x 

sadzba dane, teda bez pripočítateľných a odpočítateľných položiek vyplývajúcich zo zákona o dani z príjmov.  
 Celková daň (riadok 10) – informácia, koľko je celková daň z príjmov, teda splatná daň a odložená daň spolu. 

 
6) Informácie o významných položkách majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi, pričom sa uvádza forma 
tohto zabezpečenia a uvádza sa zmena reálnej hodnoty v priebehu účtovného obdobia: bez náplne 
 

Článok IV – INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPĹŇAJÚ POLOŽKY VÝKAZU ZISKOV A STRÁT 
a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar (účtová skupina 60x) - s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb podľa 
jednotlivých typov výrobkov a služieb účtovnej jednotky a hlavných oblastí odbytu: 
 

 Výrobky Služby Tovar 
Bežný rok Minulý rok Bežný rok Minulý rok  Bežný rok Minulý rok 

Tuzemsko     1 885 853    2 035 296      398 583    271 285                191        2 589 
Krajiny EÚ   57 316 400  50 060 967      176 147    232 563           58 651           785 
Ostatné     1 420 918       799 576                 0               0                    0               0 
spolu   60 623 171  52 895 839      574 730     503 848           58 842         3 374 
 
b) Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob; ak sa zmena ich stavu nerovná rozdielu medzi stavom netto na konci 
predchádzajúceho účtovného obdobia a stavom netto na konci bežného účtovného obdobia, uvádzajú sa  dôvody 
vzniku tohto rozdielu podľa jednotlivých položiek zásob, najmä manká a škody, zmena metódy oceňovania, dary:  

Názov položky 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Zmena stavu 
vnútroorganizačných  

zásob  

Konečný 
zostatok 

Konečný 
zostatok 

Začiatočný 
stav 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Nedokončená výroba  
a polotovary vlastnej výroby    6 380 547  4 389 832       3 978 645   1 990 715      411 187 

Výrobky       526 797     341 735          644 582      185 062     -302 847 
Zvieratá       
Spolu    6 907 344  4 731 567       4 623 227   2 175 777      108 340 
Manká a škody          5 317         7 629 x          5 317          7 629   
Reprezentačné x x x    
Dary x x x    
Iné x x X       -27 502        69 301 
Zmena stavu 
vnútroorganizačných zásob 
vo výkaze ziskov a strát 

x x x   2 150 948      185 270 

 
c) Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov (účtová skupina 62x):  

Opis účtovného prípadu aktivácie Suma aktivovaných výnosov 
Bežný rok Minulý rok 

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou                    196 006                    122 429 
   
Aktivácia - účtová skupina 62x (R07 VZaS)                    196 006                    122 429 
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d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti (účtová skupina 64x):  
Opis účtovného prípadu Suma výnosov z hospodárskej činnosti 

Bežný rok Minulý rok 
Ostat.význam.položky výnosov z hosp. činnosti,z toho: 37 522 214 32 111 369 
Výnos z postúpenia pohľadávok 37 262 886 31 980 124 
Náhrady od poisťovní        31 556          3 079 
Náhrady škody       13 890        90 933 
Ostatné     213 882        37 233 
 
e) celková suma osobných nákladov - v členení na mzdy, ostatné náklady na závislú činnosť, sociálne poistenie, 
zdravotné poistenie, sociálne zabezpečenie: 

Opis účtovného prípadu Suma osobných nákladov 
Bežný rok Minulý rok 

Mzdové náklady                     11 972 405                       10 763 183  
Ostatné osobné náklady na závislú činnosť                       1 108 150                            979 836 
Náklady na sociálne poistenie                       4 238 817                         3 785 414 
Osobné náklady spolu (R15 výkazu ZaS)                     17 319 372                       15 528 434 
 
f) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov; osobitne sa uvádza 
hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.  

Opis účtovného prípadu Suma finančných výnosov 
Bežný rok Minulý rok 

Výnosy z predaja CP a podielov (661)                          132 450                                       1 
Výnosové úroky (662)                             13 715                              13 738 
Kurzové zisky počas roku (663.A)                            14 316                              13 656 
Kurzové zisky k závierkovému dňu (663.A)                              1 041                                   998 
Ostatné finančné výnosy (66x)    
Výnosy z finančnej činnosti spolu (R29 výkazu ZaS)                          160 481                              28 393                 
 
g) Opis a suma významných položiek nákladov na nákup služieb (účtová skupina 51x): 

Opis účtovného prípadu Náklady na nákup služieb 
Bežný rok Minulý rok 

Opravy a udržiavanie                       1 056 462                            493 340 
Cestovné náklady                            17 686                              23 669 
Reprezentačné                            18 990                              22 449 
Služby–kooperácie, nájom, stráženie, preprava, pers.líz.                     11 636 519                         8 790 727 
Náklady na nákup služieb (R14 výkazu ZaS)                     12 729 657                         9 330 185 
 
h) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti (účtová skupina 54x): 

Opis účtovného prípadu Ostatné náklady z hospodárskej činnosti 
Bežný rok Minulý rok 

Náklady na poistenie majetku, osôb                          113 906                            107 854 
Náklady na reklamácie                            38 455                              21 975 
Zmluvné pokuty, ostatné pokuty                              9 384                              26 611 
Postúpené pohľadávky,odpis pohľadávok                     37 271 863                       32 109 926 
Ostatné náklady na hosp. činnosť                            99 685                              85 630 
Ostatné náklady z hosp. činnosti (R26 výkazu ZaS)                     37 533 293                       32 351 996 
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i) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát; osobitne sa uvádza 
hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.  

Opis účtovného prípadu Suma finančných nákladov 
Bežný rok Minulý rok 

Náklady z predaja CP a podielov (561)                          92 581                            259 797 
Nákladové úroky (562)                        122 053                            200 623 
Kurzové straty počas roku (563.A)                          21 939                              18 320 
Kurzové straty k závierkovému dňu (563.A)                               927                                   788 
Ostatné finančné náklady (56x)                          44 653                         3 463 982 
Náklady na finančnú činnosť spolu (R45 výkazu ZaS)                        282 153                         3 943 510 
 
2) Pri výnosoch a nákladoch sa uvádza výška a charakter jednotlivých položiek výnosov a nákladov, ktoré majú 
výnimočný rozsah alebo výskyt (napr. výnosy z predaja podniku alebo jeho časti, náklady z dôvodu predaja podniku 
alebo jeho časti, škody z dôvodu živelných pohrôm)  
 
3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, iné 
uisťovacie služby, daňové poradenstvo a ostatné neaudítorské služby poskytnuté týmto audítorom alebo audítorskou 
spoločnosťou:  

Opis účtovného prípadu Náklady na audit a poradenstvo 
             Bežný rok                Minulý rok 

Náklady za overenie účtovnej závierky         13 600                            12 100 
Iné uisťovacie služby   
Daňové poradenstvo                                  585 
Neaudítorské služby                
 
g) Suma čistého obratu podľa § 2 ods.15 zákona o účtovníctve podľa jednotlivých typov výrobkov, tovarov, služieb 
alebo iných činností účtovnej jednotky a hlavných geografických oblastí odbytu, ak sa tieto činnosti a oblasti odbytu 
z hľadiska organizácie predaja výrobkov a tovarov a poskytovania služieb výrazne odlišujú. Ak predmetom činnosti 
účtovnej jednotky je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj 
opis iných výnosov zahrňovaných do čistého obratu: 

Názov položky Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Tržby z predaja tovaru (604, 607) 58 842              3 374 
Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 60 623 171     52 895 839 
Tržby z predaja služieb (602, 606) 574 730          503 848 
Iné súvisiace výnosy (64x, 66x)   Čistý obrat celkom 61 256 743     53 403 061 
 
[Vysvetlivky: Čistý obrat sa vykazuje vo Výkaze ziskov a strát (R01), bez odkazu na súčtové riadky. Čistý obrat definuje 
zákon o účtovníctve (§ 2/15 ZoU) bez odkazu na konkrétne účty. Z logiky veci sa dá odvodiť, že čistý obrat je predaj 
(odbyt) vlastných výrobkov, tovaru a služieb z hlavnej činnosti do externého prostredia, teda bez výnosov, ktoré 
nepredstavujú externú realizáciu – napr. aktivácia (62x), zmena stavu zásob (61x), kurzové zisky (663). Do čistého 
obratu nevstupujú ani výnosy z predaja nadbytočného vlastného majetku účtovnej jednotky. Ak vznikne výkladový 
problém, potom je vhodné významné sporné položky komentovať. Čistý obrat sa testuje ako podmienka pre zatriedenie 
do veľkostnej skupiny účtovnej jednotky (§ 2/5 ZoU) a pre povinnosť auditu (§ 19; § 22 ZoU).]  
 
 

Geografické oblasti odbytu Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Tuzemsko (typ - výrobky, tovar, služby) 2 284 627        2 309 170 
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Európska únia (typ - výrobky, tovar, služby) 57 551 198      50 294 315 
Tretie štáty (typ - výrobky, tovar, služby) 1 420 918           799 576 
 
 

Článok V – INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH 
1a) Podmienený majetok – opis a hodnota pravdepodobného majetku, ktorým sa rozumie možný majetok, ktorý 
vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane 
jeden alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmto majetkom sú – 
napr. práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv: bez náplne 
 
1b) Podmienené záväzky – opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich napr. zo súdnych rozhodnutí, 
z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; 
takými podmienenými záväzkami sú: 
Obchodná spoločnosť má v UniCredit Bank platobnú záruku za colný dlh v sume 65 000 EUR.  
 
2) Ostatné finančné povinnosti, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch; pri každej položke sa uvádza popis, 
výška a údaj, či sa netýka spriaznených osôb – napríklad zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité 
množstvo produktu, uskutočniť investície a veľké opravy: bez náplne 
 
3) Podsúvahové účty – uvádzajú sa informácie o významných položkách sledovaných na podsúvahových účtoch (§ 
85 PU): 

Názov podsúvahovej položky Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

Prenajatý majetok        79 653        79 653 
Majetok prijatý do úschovy        89 165         
Pohľadávky, záväzky z opcií     
Konsignačný sklad      816 739  
Iné položky - materiál CO        29 150        29 150 

 
      V spoločnosti sa nachádza majetok vo vlastníctve tretích osôb. Sú to prípravky dodané zákazníkom, ktoré sa 
používajú vo výrobnom procese v sume 3 917 959. Evidujú sa na podsúvahových účtoch, ktoré sú členené podľa 
jednotlivých zákazníkov. Spoločnosť eviduje na podsúvahových účtoch prenajímaný majetok, majetok civilnej obrany, 
zásoby v kooperačnom spracovaní a konsignačný sklad spoločnosti RAVEN. 

 
 

Článok VI – UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO ZÁVIERKOVOM DNI 
 

     Po závierkovom dni nenastali žiadne udalosti, ktoré by si vyžadovali vykázanie alebo zverejnenie v tejto účtovnej 
závierke. 
 

Článok VII – INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH 
 
1) Informácie o transakciách medzi vykazujúcou účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami sa uvádzajú z dôvodu 
potreby užívateľov účtovnej závierky porozumieť vplyvu týchto transakcií na účtovnú závierku, a to: 
a) Zoznam transakcií, ktoré sa uskutočnili medzi vykazujúcou účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami, pričom 

sa uvádza napríklad kúpa alebo predaj zásob, kúpa alebo predaj nehnuteľností a iného majetku, nákup a predaj 
služieb, lízing, výskum a vývoj, licencie, financovanie, vrátane pôžičiek a vkladov do vlastného imania, poskytnutie 
záruk a garancií, podmienený majetok, podmienené záväzky a ostatné finančné povinnosti (napr. zmluvná 
povinnosť odobrať produkt, uskutočniť investície alebo opravy), úhrada záväzkov v mene príslušnej účtovnej 
jednotky alebo príslušnou účtovnou jednotkou a to bez ohľadu, či za to bola alebo nebola účtovaná cena. 
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b) Charakteristika transakcie, ktorou je suma, výška zostatku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, 
jeho zabezpečenie, opravná položka k pochybným pohľadávkam, odúčtovanie pochybných pohľadávok do 
nákladov. 

c) Samostatne sa uvádzajú transakcie so spriaznenými osobami za každú z týchto osôb: 
1. subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva rozhodujúci vplyv (vlastník nad 50 % - materská UJ), 
2. subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva spoločný rozhodujúci vplyv (zmluvne dohodnutý rozhodujúci vplyv) 

alebo podstatný vplyv (najmenej 20 %), 
3. dcérske účtovné jednotky (vlastnená inou UJ nad 50 %), 
4. spoločné účtovné jednotky (50 %), 
5. pridružené podniky (najmenej 20 %), 
6. kľúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky, 
7. ostatné spriaznené osoby (napr. personálne prepojenie - blízke osoby vlastníkov alebo kľúčového manažmentu; 

rozhodujúci obchodní partneri alebo rozhodujúci veritelia a ich blízke osoby).  
 

Spriaznená osoba                                                       Zoznam transakcií Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

PPS NTS s.r.o. Poskytnutie služby 749 748 
DETVA ASSETS MANAGMENT Poskytnutie služby 1 213 30 415 
Futej Partners,s.r.o. Prijaté služby 122 059 145 952 
KMi invest, spol. s r.o. Prijaté služby                     7 672 20 109 
FINSS, s.r.o. Prijaté služby 126 235 124 664 

 
 
2) Príjmy a výhody členov orgánov – štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, 
pričom sa uvádzajú najmä informácie o – odmenách za výkon funkcie vrátane dôchodkových programov, záruky a iné 
zabezpečenia, pôžičky (podmienky a úroky), použitie majetku účtovnej jednotky na súkromné účely; v členení na 
jednotlivé orgány (informácie sa neuvádzajú vtedy, ak by umožnili identifikáciu finančnej situácie konkrétnej fyzickej 
osoby): 

Orgány účtovnej jednotky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné 
obdobie 

Štatutárny orgán     
- druh príjmu (výhody): peňažný príjem 19 200  19 200 

Dozorný orgán    
- druh príjmu (výhody): peňažný príjem  28 800   28 800 

Iný orgán účtovnej jednotky   
- druh príjmu (výhody):poskytnutá  záruka 0 0 

 
 

Článok VIII – OSTATNÉ INFORMÁCIE 
 
1) Informácie o práve poskytovať služby vo verejnom záujme: bez náplne 
2) Informácie o osobitnej kategórii priemyselnej výroby (§ 23d/6 ZoU): bez náplne  
3) Informácie o finančných vzťahoch s orgánmi verejnej moci (§ 23d/6 ZoU): bez náplne 
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Článok IX – PREHĽAD O POHYBE VLASTNÉHO IMANIA 
 

Bežné účtovné obdobie 
Stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia:          12 685 142 
Zvýšenie alebo zníženie vlastného imania počas účtovného obdobia:                               1 313 179 
Stav vlastného imania na konci účtovného obdobia:                             11 371 963 
Dôvody zmien vlastného imania v členení:  
a) základné imanie zapísané do obchodného registra (účte 411):   6 486 948 
b) základné imanie nezapísané do obchodného registra (účet 419):  
c) emisné ážio (účet 412):  
d) zákonné rezervné fondy (účet 417, 418, 421, 422):   1 297 390 
e) ostatné kapitálové fondy (účet 413):  
f) oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (účet 414, 415, 416):    -879 473 
g) ostatné fondy tvorené zo zisku (účet 423, 427):  
h) nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428): 17 238 523 
i) neuhradená strata minulých rokov (účet 429):                             -13 325 904 
j) účtovný zisk alebo účtovná strata (účet 431):      554 479 
k) vyplatené dividendy:   1 848 000 
l) ďalšie zmeny vlastného imania:  
m) zmeny účtované na účte fyzickej osoby (účet 491):    

 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 
Stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia:           10 001 734 
Zvýšenie alebo zníženie vlastného imania počas účtovného obdobia:   2 683 408 
Stav vlastného imania na konci účtovného obdobia:                              12 685 142 
Dôvody zmien vlastného imania v členení:  
a) základné imanie zapísané do obchodného registra (účte 411):   6 486 948 
b) základné imanie nezapísané do obchodného registra (účet 419):  
c) emisné ážio (účet 412):  
d) zákonné rezervné fondy (účet 417, 418, 421, 422):   1 297 390 
e) ostatné kapitálové fondy (účet 413):  
f) oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (účet 414, 415, 416):    -859 814 
g) ostatné fondy tvorené zo zisku (účet 423, 427):  
h) nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428): 19 086 522 
i) neuhradená strata minulých rokov (účet 429):                             -11 174 850 
j) účtovný zisk alebo účtovná strata (účet 431):  -2 151 054 
k) vyplatené dividendy:  
l) ďalšie zmeny vlastného imania:  
m) zmeny účtované na účte fyzickej osoby (účet 491):    
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Článok X – PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV pri použití nepriamej metódy  

Označenie 
položky Obsah položky 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

  Peňažné toky z prevádzkovej činnosti   

Z/S Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou 
z príjmov  (+/-) 734 299 -1 680 793 

A. 1. 
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia  
z bežnej činnosti pred  zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 
1. 1. až A. 1. 13.)   

2 280 478 3 844 290 

A. 1. 1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného 
majetku (+) 1 794 958 1 945 525 

A. 1. 2. 
Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku 
a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto 
majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou  jeho  
predaja (+) 

136 138 10 874 

A. 1. 4. Zmena stavu dlhodobých rezerv  (+/-) -55 947 61 010 
A. 1. 5. Zmena stavu opravných položiek  (+/-) -121 591 -110 869 

A. 1. 6. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov  
(+/-) 891 365 -17 774 

A. 1. 7. Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)   
A. 1. 8. Úroky účtované do nákladov   (+) 122 053 200 623 
A. 1. 9. Úroky účtované do výnosov    (-) -13 715 -13 738 

A.1. 10. Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným 
ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-) -1 041 -998 

A. 1. 11. 
Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným 
ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka (+) 

927 788 

A. 1. 12. Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, 
ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-) -38 266 -10 520 

A. 1. 13. 
Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú 
výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré 
sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov  
(+/-) 

-434 406 1 779 369 

A. 2. 

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto 
opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom 
a krátkodobými záväzkami  s výnimkou položiek obežného 
majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov  
a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia 
 z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.) 

-561 815 -4 892 224 

A. 2. 1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) -766 509 -1 671 105 
A. 2. 2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) 3 536 818 -1 782 286 
A. 2. 3. Zmena stavu zásob (-/+) -3 397 749 -1 426 324 

A. 2. 4. 
Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou 
majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov  
a peňažných ekvivalentov (-/+) 

65 625 -12 509 
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Označenie 
položky Obsah položky 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

  
Peňažné  toky  z prevádzkovej  činnosti s výnimkou 
príjmov a výdavkov, ktoré sa  uvádzajú  osobitne v iných 
častiach prehľadu  peňažných tokov (+/-),  
(súčet Z/S  +  A. 1. + A. 2.) 

2 452 962 -2 728 727 

A. 3. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných 
činností (+) 13 715 13 738 

A. 4. Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú 
do finančných činností (-) -122 053 -200 623 

A. 5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré 
sa začleňujú do finančných činností  (+)   

A. 6. Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, 
s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností(-) -1 848 000 -48 000 

  Peňažné  toky z prevádzkovej činnosti (+/-),  
(súčet Z/S + A. 1. až A. 6.) 496 624 -2 963 612 

A. 7. 
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, 
ktoré sa  začleňujú do investičných činností alebo finančných 
činností (-/+) 

-713 806 167 952 

A. Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), 
(súčet Z/S +  A. 1.  až  A. 9.) -217 182 -2 795 660 

  Peňažné toky z investičnej činnosti   
B. 1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) -115 057 -6 721 
B. 2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) -492 500 -374 032 

B. 3. 
Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a  
podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných 
papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných 
papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-) 

  

B. 5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) 174 404 21 394 

B. 6. 
Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov  
a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných 
papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných 
papierov určených na predaj alebo na obchodovanie  (+) 

 1 

B. 13. 
Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj 
alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú 
za peňažné toky z finančnej  činnosti (-) 

  

B. Čisté  peňažné toky z investičnej  činnosti 
(súčet B. 1. až B. 19.) -433 153 -359 358 

  Peňažné toky z finančnej činnosti   
C. 1. Peňažné toky vo  vlastnom  imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)  4 934 810 

C. 1. 2. Príjmy z precenenia cenných papierov do vlastného imania (+)  4 934 810 

C. 1. 5. Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií 
a vlastných obchodných podielov (-)   

C.1. 8. Výdavky z  iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného 
imania (-)   
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Označenie 
položky Obsah položky 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

C. 2. 
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov  a krátkodobých 
záväzkov  z finančnej činnosť,  
(súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.) 

608 813 -2 174 595 

C. 2. 3. 
Príjmy z úverov, ktoré  účtovnej jednotke poskytla  
banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré 
boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti  (+)  

1 656 126 291 579 

C. 2. 4. 
Výdavky na splácanie úverov, ktoré  účtovnej jednotke 
poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou 
úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu 
činnosti (-)  

-844 935 -2 037 540 

C. 2. 5. Príjmy z prijatých pôžičiek (+)   
C. 2. 6. Výdavky na splácanie pôžičiek (-)   

C. 2. 7. Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je 
predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-) -202 378 -428 634 

C. 2. 9. 
Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov  
a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti  
účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne  
v inej časti prehľadu peňažných tokov (-) 

  

C. 6. 
Výdavky súvisiace s  derivátmi, s výnimkou, ak sú určené 
na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú 
za peňažné toky z  investičnej činnosti (-) 

  

C. 7. 
Príjmy súvisiace s  derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj 
alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z  
investičnej činnosti (+) 

  

C. Čisté peňažné  toky  z finančnej činnosti  
(súčet C. 1. až C. 9.) 608 813 2 760 215 

D. Čisté zvýšenie alebo čisté  zníženie peňažných 
prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C) -41 522 -394 803 

E.  Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov  
na začiatku účtovného obdobia (+/-)  183 936 578 529 

F.  
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov 
na konci účtovného  obdobia pred zohľadnením kurzových 
rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému  sa zostavuje 
účtovná závierka (+/-) 

142 414 183 726 

G.  
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom 
a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka (+/-)  

114 210 

H.  
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných 
ekvivalentov na konci účtovného  obdobia upravený o 
kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje  
účtovná závierka (+/-) 

142 528 183 936 
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