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Príhovor
predsedu
predstavenstva
spoločnosti
JUDr. Daniela Futeja

Vážení akcionári, vážené kolegyne, kolegovia, partneri, priatelia,
Výročná správa PPS Group, a.s. za rok 2015 je bodkou za ďalším rokom pôsobenia našej spoločnosti v strojárskom priemysle. Hoci má na Slovensku dlhoročnú
tradíciu, stále musí reflektovať podmienky na globálnom trhu a prijímať opatrenia
súvisiace s náročnou transformáciou bývalého štátneho podniku pôsobiaceho v
centrálne plánovanom hospodárstve na moderný a efektívne fungujúci závod.
Doterajšia práca priniesla významné úspechy, na ktoré sme právom hrdí: v Detve
funguje stabilná a prosperujúca fabrika, ktorá živí stovky kvalifikovaných a
skúsených zamestnancov a získala desiatky obchodných partnerov a
odberateľov po celom svete. Dovoľte mi vrátiť sa k najdôležitejším udalostiam,
ktorými PPS Group, a.s. žila v roku 2015.
Schválený Obchodný plán na úrovni 47,7 mil. eur bol približne rovnaký, ako v
roku 2014. Opakovane sme boli svedkami významných výkyvov na trhu a jeho
stagnácie. Rovnako ako v roku predtým, aj rok 2015 nebol optimálny z hľadiska
objemov výroby pre našich stabilných zákazníkov. Úspešne sme však uskutočnili
niekoľko krokov vedúcich k rozšíreniu zákazníckeho portfólia a vstúpili sme aj na
nové trhové segmenty. Rozšírenie a pokračovanie projektov v oblasti
infraštruktúry, výroby priemyselných komponentov a rámov pre vstrekovacie lisy
pomohlo kompenzovať pokles v iných segmentoch. Opäť sa nám darilo aj pri
akvizícii nových zákazníkov. Prototypovú výrobu napríklad pre výrobcov žeriavov
Terex sme zvládli na výbornú a získali sme aj rámcový kontrakt na najbližšie
obdobie. Vďaka týmto aktivitám sa nám z pohľadu predaja podarilo naplniť
stanovený biznis plán na 95%.

Celkový stav majetku spoločnosti ku koncu roka poklesol v medziročnom
porovnaní o vyše 12 mil. eur, čo bolo spôsobené najmä poklesom obežného
majetku (z celkovej sumy tvorí takmer 10 mil. eur). Vďaka spusteniu faktoringového financovania poklesol aj objem pohľadávok. Pozitívny vplyv na finančné
toky v spoločnosti malo zníženie zásob vo všetkých položkách o približne 27 %
(materiál, sklad hotových výrobkov, rozpracovaná výroba). Neobežný majetok
poklesol približne o 2,1 mil eur, čo vyplýva z nižšej miery investičnej aktivity
oproti amortizácii. Naďalej ťažíme z progresívnych technológií, ktoré sme
obstarali v predošlých rokoch. Naša pozícia medzi dodávateľmi oceľových
komponentov pre banský, stavebný, ťažobný a transportný priemysel je stabilná,
s perspektívnym výhľadom aj do budúcnosti.
Pomer vlastného imania k celkovému majetku klesol z 30-tich na 28 percent.
Záväzky spoločnosti poklesli o 7,8 mil. eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje zníženie o 27 %. Stalo sa tak najmä vďaka zníženiu kontokorentného
rámca a priebežnému splácaniu krátkodobej časti dlhodobých úverov. Celková
úverová zadlženosť sa znížila o 40 percent, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje sumu 5,3 milióna eur.
PPS Group, a.s. dosiahla v roku 2015 stratu vo výške 1 235 tis. eur. Zhoršený hospodársky výsledok z prevádzky priamo súvisí s riadeným procesom transformácie spoločnosti, ktorý spočíval najmä v reorganizácii podnikových procesov, finančnej stabilizácie spoločnosti a v znížení rizika – a to konkrétne dosiahnutím väčšej diverzifikácie predajného sortimentu.

Rok 2015 priniesol významné zmeny aj vo vedení spoločnosti. Na poste generálneho riaditeľa pôsobí od septembra Ing. Rastislav Rusič, jeho predchodca
Giorgio Salomoni však ostáva súčasťou PPS Group ako člen predstavenstva.
Post finančného riaditeľa obsadil RNDr. Lorant Šándor. Aj novému vedeniu sa
podarilo vyhnúť pri kolektívnom vyjednávaní hrozbe ostrého štrajku, ktorý
pripravovali zástupcovia ZO OZ KOVO v našom podniku. Dohoda priniesla
niekoľko zmien v organizácii práce (napríklad upravila pracovné prestávky) a
zjednotila jednotlivé ustanovenia podnikovej kolektívnej zmluvy so Zákonníkom
práce. Podarilo sa aj zachovať všetky nadštandardné sociálne výhody. Úspešné
rokovanie manažmentu s odbormi ukončilo štrajkovú pohotovosť a odvrátilo
hrozbu zastavenia výroby, za čo sa chcem zúčastneným stranám aj touto
cestou poďakovať.
PPS Group sa stále snaží vrátiť časť svojich ziskov do prostredia, v ktorom
pôsobí. A hoci rok 2015 skončilo hospodárenie spoločnosti v strate, opäť sme
zorganizovali veľké podujatie pre zamestnancov – Deň detí s PPS na futbalovom štadióne v Detve, podporili sme niekoľko kultúrno-spoločenských a
športových aktivít v regióne, obľúbené folklórne slávnosti pod Poľanou.
Pokročilú firemnú kultúru pestujeme napríklad aj vďaka stretnutiam vedenia
spoločnosti so zamestnancami, jubilantmi, ktorí si z týchto podujatí odnášajú
cenné spomienkové predmety. Teší nás spolupráca s mestom Detva, Spojenou
strednou školou v Detve, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Výskumným ústavom zváračským a ďalšími partnermi.
Sme radi, že sme prežili náročný rok 2015 v dobrej kondícii a aj v jeho závere
sme boli plní chuti do ďalšej práce. Prosperita našej spoločnosti a jej bezproblémové fungovanie je výsledkom úsilia veľkého množstva ľudí, ktorým osud PPS
Group, a.s. leží na srdci. Dobré meno strojárskej výroby z Detvy sa tak aj naďalej
môže šíriť do celého sveta. Tradičnému priemyselnému odvetviu v tomto
regióne chceme pomôcť nielen rozkvitnúť, ale aj vyrásť.

JUDr. Daniel Futej

História
a súčasnosť

História
podniku
História podniku sa začala písať v roku 1950, kedy bol položený základný kameň
spoločnosti tvoriacej súčasť národného podniku Tatra Kopřivnice. Prvý výrobok rýpadlo Škoda D500, opustilo brány podniku v roku 1954. Výrobný program sa
postupne ustálil a tvorila ho výroba stavebných strojov a výrobkov špeciálnej
techniky. Za oficiálny dátum samostatného pôsobenia podniku je považovaný 1.
január 1955, kedy rozhodnutím ministra strojárstva ČSR začal podnik pôsobiť pod
názvom Podpolianske strojárne (PPS) so sídlom v Detve. Novodobá história
spoločnosti sa začala písať od roku 2003. Novými majiteľmi podniku PPS Detva
Holding a.s. „v konkurze“ sa stala skupina privátnych švajčiarskych a českých
investorov spolu so slovenskou investičnou skupinou SITNO HOLDING, a.s.
Spoločnosť od septembra 2003 pôsobí pod obchodným menom PPS Group a. s.

Míľniky
modernej
histórie

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

2003

Volvo: výroba
výložníkov a

2004

Detva Priemyselný
park - strategickým
investičným zámerom
spoločnosti bolo
vytvorenie a následné
zvyšovanie kapacít
najmä
v Priemyselnom parku
Detva situovaným
priamo v areáli PPS.

2007

Nakladaču HON
200 bola udelená
cena veľtrhu na
Medzinárodnom
strojárskom veľtrhu
Agrokomplex
v Nitre.

2008

Spoločnosť popri investíciách zameraných na rast masívne investovala do progresívnych technológií, ktorých cieľom bolo zvýšenie konkurencieschopnosti.
Spoločnosť zaviedla a udržuje Systém manažérstva kvality podľa EN ISO
9001:2008, systém kvality vo zváraní EN ISO 3834-2 a DIN 18800-7 a ďalšie. Pre
lepšie zabezpečenie kvality vo výrobe spoločnosť prevádzkuje akreditované
kalibračné laboratórium.
Ťažiskovým výrobným programom spoločnosti je dnes najmä výroba komplexných zváraných konštrukcií pre banské stroje, kinematické prvky pre stavebné
a manipulačné stroje a zariadenia, ochranné prvky a rámy pre lesnú manipulačnú
techniku, výroba zváraných konštrukcií pre špeciálnu výrobu,

oceľové

konštrukcie pre koľajové vozidlá, a taktiež výroba nástupných tunelov. V roku
2015 spoločnosť rozšírila svoje výrobné portfólio o výrobu rámov pre mobilné
žeriavy.

Rozšírenie portfólia
výrobkov – výroba
vagónov Siemens.

2010

Masívne
investovanie
do progresívnych
technológií.

2012

Rozvoj strategickej
spolupráce s novými
zákazníkmi.

2013

Rozšírenie portfólia
výrobkov – výroba
rámov pre vstrekovacie lisy.

2014

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
komunikácie a spolupráce medzi firmami a vzdelávacími a výskumno-vývojovými
inštitúciami a tiež kvôli lepšiemu prístupu k informáciám o nových technológiách.

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
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

Stratégia
a kľúčové
hodnoty
spoločnosti

Strategický
zámer
spoločnosti
Hlavným strategickým zámerom spoločnosti je zamerať sa na výrobu
veľkorozmerných zvarencov, ramien, výložníkov a ostatných komponentov
kinematiky pre renomovaných výrobcov banských, drevospracujúcich, stavebných a cestných strojov.

Poslanie
spoločnosti
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 potenciálu, ktorý má naša spoločnosť a ktorý je výhodou
úspešnej firmy.

Princípy
spoločnosti
Flexibilné
spracovanie
dopytov
Silné partnerstvo
a komunikačné
zručnosti

Riešenia
znižovania
nákladov

Prototypová
a sériová výroba

Presnosť dodávok
nad 98 %

Rýchla
implementácia
technických
zmien

Vyhodnotenie
Quality PPM

Základná
charakteristika
spoločnosti

Základné
informácie
PPS Group a.s. je akciovou spoločnosťou registrovanou v Slovenskej republike.
Spoločnosť pôsobí pod súčasným obchodným menom premenovaním
spoločnosti SEVIS reeng, a.s. rozhodnutím Valného zhromaždenia zo dňa
9.9.2003, ktorá pred 17.9.2003 existovala pod názvom ODIEN/SEVIS reeng, a.s..
Spoločnosť ODIEN/SEVIS reeng, a.s. bola založená 10.5.1996 a zapísaná do
obchodného registra 14.10.1996 (Obchodný register Okresného súdu Banská
Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 735/S). IČO Spoločnosti je 36 011 509.

PPS Group a.s.

Obchodné meno:

Tajovského 7, 962 12 Detva

Sídlo :

Areál PPS, 962 12 Detva

Prevádzkareň:

36 011 509

Identifikačné číslo:

2020447891

DIČ:

SK 2020447891

IČ DPH:
Zápis v OR:

Okresný súd B. Bystrica, Oddiel: Sa, Vl.č. 735/S
16 000

Počet vydaných akcií :

332 EUR (10.000 Sk)

Nominálna hodnota akcie:

kmeňové

Druh akcie:

listinné

Podoba akcie:

na meno

Forma akcie:

5.312.000 EUR (160 000 000 Sk)

Základné imanie:
Obmedzenie prevoditeľnosti:

súhlas valného zhromaždenia s prevodomakcií

Dátum založenia spoločnosti:

10.5.1996

Dátum vzniku:

14.10.1996

Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.
Spoločnosť odkúpila v roku 2013 vlastné akcie v menovitej hodnote 332 eur za akciu v počte 2 175
akcií. Celková kúpna cena bola 4 698 833 eur. V apríli 2015 spoločnosť vlastné akcie predala
spoločnosti ProEast za predajnú cenu 1 050 000 eur, čo znamenalo pre spoločnosť PPS Group a.s.
stratu v sume 3 648 833 eur.

Hlavné
oblasti
pôsobenia
spoločnosti
„Core biznisom“ spoločnosti, a teda jej hlavným zameraním, je výroba oceľových
konštrukcií najmä ramien, výložníkov a rámov určených pre svetových výrobcov
banskej, manipulačnej, stavebnej a transportnej techniky.
V oblasti „non-core biznis“ spoločnosť podniká v oblasti prenájmu nehnuteľností
a hnuteľných vecí pre spoločnosti sídliace v Areáli PPS, ktorým súčasne dodáva
teplo, elektrinu a zabezpečuje dodávku vody a zneškodnenie odpadových vôd.
Významným zdrojom príjmov sú aj služby v oblasti kalibrácie meradiel.
V oblasti odpadového hospodárstva spoločnosť zabezpečuje zneškodnenie
kovových odpadov pre spoločnosti sídliace v Areáli PPS.
Za okrajové možno označiť podnikanie v oblasti ubytovacích služieb, obchodných činností, vedenia účtovníctva a ostatných činností uvedených ako predmety
podnikania v zmysle zápisu v OR.

Podiely
v obchodných
spoločnostiach
Spoločnosť PPS Group a.s. je konsolidujúcou účtovnou jednotkou pre konsolidovaný celok, ktorého súčasťou je PPS NTS s.r.o., PPS Logistic s.r.o., PPS Personálne služby s.r.o., 1. Strojárenská s.r.o., DETVA ASSETS MANAGEMENT, a.s. a Total
Steel Partner, s.r.o.. Konsolidované účtovné závierky sú prístupné v sídle
spoločnosti PPS Group a.s., Tajovského 7, Detva a taktiež sú uložené do zbierky
listín v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica.
Podiely v obchodných spoločnostiach k 31.12. 2015:
Spoločnosť

Podiel v %

PPS Personálne služby s.r.o.

100

1. Strojárenská s.r.o.

100

PPS NTS s.r.o.

100

PPS Logistic s.r.o.

100

100

TotalSteel Partner, s.r.o.

100

100

Podiel na hlasovacích
právach
100
100

100

Na základe zmluvy o prevode obchodného podielu došlo dňa 7.4.2016 k predaju
spoločnosti PPS Personálne služby s.r.o.
Na základe zmluvy o prevode obchodného podielu došlo dňa 5.2.2016 k predaju
spoločnosti 1.Strojárenská s.r.o.

Rozvoj
obchodných
činností
a marketing

Útlm priemyselnej výroby stále pokračuje – a to nielen na Slovensku, ale v rámci
celej Európy aj sveta. Ekonomické turbulencie sa nedotýkajú iba priamo výrobcov
ocele, ale aj jej spracovateľov a v neposlednom rade aj výrobcov finálnych výrobkov – teda našich zákazníkov.
Pozitívnou správou je, že sa nám v roku 2015 podarilo rozbehnúť výrobu pre
významného zákazníka v oblasti manipulačnej techniky a nadviazať spoluprácu s
novými zákazníkmi v oblasti koľajového segmentu, segmentu plastov a stavebného segmentu.
Vývoj tržieb v roku 2015 kopíroval krivku vývoja v roku 2014 a mohli sme sledovať
neustále sa opakujúci sezónny pokles. Hoci sme v Q1 zaznamenali nárast tržieb o
6,84 % oproti Q1 v roku 2014 no tento trend sa nám nepodarilo udržať a koniec
roka mal klesajúci charakter. V Q4 sme v roku 2015 zaznamenali pokles až o
32,14%. Celkový pokles tržieb v roku 2015 predstavoval 6,42% oproti roku 2014.
Významný faktor ktorý sa podpísal pod pokles tržieb na konci roka 2015 bola
strata objednávok u kľúčového zákazníka v banskom segmente. Kríza v ťažobnom
priemysle naďalej pretrváva a pokles objemu predaja sme zaevidovali u viacerých
lídrov v oblasti banského segmentu.
Z pohľadu plnenia Biznis plánu, ktorý bol pre rok 2015 stanovený na úrovni 47 mil.
EUR, sme neboli úspešní. Plánovanú úroveň tržieb sme nesplnili a jeho plnenie
bolo vyhodnotené na úrovni 96%. Biznis plán sa nám podarilo splniť len v oblasti
Lesného priemyslu. V ostatných segmentoch sme predikované objemy
nedokázali naplniť.

POROVNANIE TRŽIEB V ROKOCH 2014 A 2015 V TISÍCOCH EUR
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Spoločnosť aj v roku 2015 pokračovala v smerovaní produkcie v zmylse strategického rozhodnutia, t.j. zamerať sa na diverzifikáciu produktového portfólia a
znížiť tak svoju závislosť na banskom priemysle.

Segment v oblasti
infraštruktúry
a výroby
priemyselných
komponentov
-419 tis.

Špeciál
-63 tis.
Lesný
a drevospracujúci
segment
7 tis.

Stavebný segment
a segment
manipulačnej
techniky
-707 tis.

Diff. mezdi skutočnosťou
a BP 2015 v T EUR

Banský segment
-926 tis.

Nižšie uvedený graf reflektuje skutočný podiel na tržbách v jednotlivých segmentoch, pričom poukazuje na to, že v roku 2015 dominoval stavebný segment a
segment manipulačnej techniky. Nárast bol zaznamenaný aj v novej oblasti a to v
oblasti infraštruktúry a výroby priemyselných komponentov. Spoločnosť si uvedomuje rastúci potenciál týchto segmentov a preto vynakladá úsilie na podporu
súčasných a zároveň na rozvoj spolupráce u nových zákazníkov.

Špeciál
0,1%
Lesný
a drevospracujúci
segment
5%

Segment v oblasti
infraštruktúry
a výroby
priemyselných
komponentov
6%

Banský segment
36%

Podiel na tržbách
v % rok 2015

Stavebný segment
a segment
manipulačnej
techniky
52%

Sledovanie
vývoja
v kľúčových
segmentoch
Dôležitou činnosťou útvaru Obchod a marketing, je sledovanie a posudzovanie
vývoja v kľúčových oblastiach predaja spoločnosti. Medzi oblasti s najväčším
podielom na objeme predaja môžeme zaradiť stavebný segment, segment
manipulačnej techniky a banský segment. V roku 2014 spoločnosť rozšírila svoje
portfólio o segment pre oblasť infraštruktúry a výroby priemyselných komponentov.

Banský segment
Aktuálna situácia na komoditnom trhu je charakteristická nízkymi cenami surovín.
Nielen ropa, uhlie, železná ruda a meď, ale aj drahé kovy sa momentálne
predávajú za rekordne nízke ceny. V banskom priemysle sa to prejavuje nízkou
ochotou investovať do nových strojov a zariadení. Pokles dopytu sa priamo
odzrkadľuje na zníženom objeme našich tržieb. V roku 2015 spoločnosť zaznamenala pokles na tržbách o 21,3% oproti roku 2014. K výraznému poklesu tržieb
došlo najmä v Q3 a v Q4 a táto skutočnosť negatívne ovplyvnila hospodárenie
našej spoločnosti. Optimistický nie je ani výhľad do nasledujúceho roku, nakoľko
úroveň Biznis plánu je stanovená na úrovni cca. 13 mil. EUR, čo predstavuje
pokles až o 37% oproti roku 2014.
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Stavebný segment a segment
manipulačnej techniky
Vývoj v stavebnom segmente a segmente manipulačnej techniky naďalej vykazuje stabilný charakter. V roku 2015 predstavoval podiel na celkových tržbách až
52 %. Táto skutočnosť potvrdzuje stratégiu spoločnosti, t.j. znížiť závislosť na banskom priemysle a minimalizovať tak nepriaznivý vplyv klesajúceho dopytu na hospodárenie našej spoločnosti. Pozitívnym faktom je úspešný nábeh výroby u
nového zákazníka v oblasti manipulačnej techniky a ich záujem o rozširovanie
portfólia výrobkov vyrábaných našou spoločnosťou.
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Lesný a drevospracujúci segment
Tak ako sme predikovali v roku 2014 vývoj v tomto segmente mal v roku 2015
klesajúci charakter. Pokles nebol až tak signifikantný (13%), no pre nasledujúce
obdobie môžeme hovoriť už o 60% poklese tržieb v porovnaní s rokom 2014.
Významným faktom poklesu tržieb je zmena internej stratégie u kľúčového zákazníka. Spoločnosť naďalej pretrváva v otvorenej komunikácii s novým zákazníkom
v tejto oblasti.
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Segment v oblasti infraštruktúry
a výroby priemyselných komponentov
Výroba spoločnosti sa v roku 2014 rozrástla o nový segment s hlavným cieľom
diverzifikovať produktové portfólio. Tento cieľ bol naplnený a predpokladaný rast
tržieb bol v roku 2015 potvrdený. Nárast bol signifikantný, nakoľko sme dosiahli
tržby na úrovni cca. 3 mil. EUR oproti tržbám v roku 2014 (738 tis. EUR). Rastúci
charakter predikujeme aj pre nasledujúce obdobie. Biznis plán pre rok 2016 je
nastavený na úrovni 3,8 mil. EUR čo predstavuje nárast o 30% oproti roku 2015.
Rast v budúcom období ovplyvní predovšetkým nábeh výroby u nového zákazníka v oblasti koľajového segmentu.
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Marketing
a rozvoj nových
projektov

Útvar marketingu a nábehu nových výrob zohráva dôležitú úlohu v napĺňaní strategického cieľa spoločnosti. Spoločnosť si je vedomá, že trh v našom segmente
nie je v dobrej kondícií a je veľmi premenlivý, preto kladie dôraz jednak na rozvoj
nových partnerstiev ale aj na stabilizáciu vzťahov so súčasnými zákazníkmi.
Bránou pre vstup spoločnosti do nového segmentu žeriavov bolo získanie zákazky od významného nemeckého zákazníka profilujúceho sa na produkty v oblasti
manipulačnej techniky. Naša spoločnosť tak získala významnú obchodnú
príležitosť, ktorú sa nám v roku 2015 podarilo využiť. V druhej dekáde roka 2015
sme expedovali prvý prototypový rám a následne sme získali objednávky na ďalšie
rámy. Našou ambíciou pre nasledujúce obdobie je výroba dvoch kusov rámov
mesačne a rozšírenie výroby aj o ďalšie typy rámov.
V Q4 v roku 2015 sa oddeleniu Marketingu a Nábehu nových výrob podarilo
nadviazať spoluprácu s novým zákazníkom v oblasti koľajového segmentu. Ide o
zákazníka zo Švajčiarska, ktorý sa profiluje na výrobu špeciálnych koľajových
vozidiel. Výroba prvých prototypových rámov je plánovaná v Q1 a Q2 roku 2016.
Úspešná prototypová výroba našej spoločnosti prinesie jednak vstup do nového
segmentu, ale aj potrebné navýšenie objemov.
Spoločnosť zároveň rozvíja spoluprácu s novými zákazníkmi v oblasti stavebného
priemyslu a v oblasti výroby plastov.

Ľudské zdroje

Riadenie ľudských zdrojov je súčasťou systému, ktorého cieľom je vytváranie
prostredia podporujúceho individuálny rozvoj zamestnancov, tímovú prácu a
otvorenú kultúru firmy, vedúcu k napĺňaniu strategických cieľov i k podpore optimálneho sociálneho prostredia stimulujúceho zamestnancov k efektívnemu
správaniu a konaniu v pracovnej činnosti. Pre spoločnosť PPS Group a.s. je
dôležitý rozvoj, motivácia, stabilizácia a starostlivosť o svojich zamestnancov, na
druhej strane, však toto všetko musí byť v súlade s pozitívnym vývojom želanej
produktivity práce. Vo vzťahu k zamestnancom, spoločnosť zabezpečuje zásadu
„otvorených dverí“ tak, aby zamestnanci mohli vyjadrovať svoje pocity slobodne a
bez obáv z následkov, zároveň obidve strany rešpektujú dôvernosť získaných
informácií.
V roku 2015 vykonávalo práce v našej spoločnosti priemerne 1190 pracovníkov
mesačne, od mája pod vedením nového generálneho riaditeľa a nového
finančného riaditeľa. Bol posilnený dôraz na bezpečnosť pri práci, tá sa dostala aj
do celkovej vízie spoločnosti.

VÝVOJ POČTU PRACOVNÍKOV
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Štruktúra zamestnancov
Základné
vzdelanie
45%

Vysokoškolské
vzdelanie
10%

Vzdelanie zamestnancov
Stredné odborné
vzdelanie
45%

Úplné stredné
odborné vzdelanie
40%

61-70
5,70%

18-30
12,27%

51-60
31,30%

Veková štruktúra
zamestnancov

31-40
25,51%

41-50
25,79%

Ženy
15%

Štruktúra pracovníkov
podľa pohlavia

Muži
85%

Vzdelávanie
zamestnancov
Za účelom udržania zručnosti, odbornej kvalifikácie, ako aj platnosti príslušných
oprávnení, absolvovali zamestnanci našej spoločnosti v roku 2015 školenia v
rôznych oblastiach. Výrobní zamestnanci absolvovali kurzy rezania a nahrievania
kovov, zváračské kurzy, periodické skúšky na európsky certifikát zvárania,
prípravné kurzy na úradné skúšky, zároveň sa zúčastňovali opakovaného
preškolenia z viazania bremien, z obsluhy zdvíhacích zariadení ovládaných zo
zeme, motorových vozíkov, pojazdných zdvíhacích pracovných plošín s motorovým pohonom a pod.. Technickí zamestnanci sa zdokonaľovali v anglickom
jazyku. Zamestnávateľ v roku 2015 použil na vzdelávanie finančné prostriedky vo
výške 38 000,- EUR.

Adaptačné
centrum
Adaptačné centrum bolo v spoločnosti vytvorené v období nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily. Spoločnosť si tak vlastnými silami vychovávala odborníkov
na zváranie a ustavovanie zvarencov.

Základnými činnosťami Adaptačného

centra boli aj v roku 2015 pracovné skúšky uchádzačov o zamestnanie,
doškoľovanie neskúsených zváračov a strojných zámočníkov, vykonávanie opakovaného preskúšania podľa STN EN 287-1, vykonávanie vzoriek na overenie
technológie zvárania, starostlivosť o novo nastúpených pracovníkov, odborný
dozor a podobne. Bránou adaptačného centra tak „prešlo“ v roku 2015 priemerne 37 zamestnancov mesačne.

Vzorky
11%

Pracovné
skúšky
15%

Skúšky
32%

Adaptačný
proces
42%

Starostlivosť o
zamestnancov
Dôležitým aspektom pracovného spolužitia zamestnancov a zamestnávateľa,
patrí aj sociálna starostlivosť o zamestnancov.
Za účelom ochrany zdravia pri práci zamestnávateľ pravidelne zabezpečuje pre
svojich zamestnancov posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu. Lekárske
preventívne prehliadky vo vzťahu k práci absolvuje priemerne 50 zamestnancov
mesačne.
V záujme predchádzania vzniku chorôb z povolania, zamestnávateľ zabezpečil v
roku 2015 rekondičný pobyt v kúpeľoch Dudince pre 38 zamestnancov, ktorí
vykonávajú prácu zaradenú do tretej a štvrtej kategórie.
Jedenkrát za štvrťrok sa vedenie spoločnosti stretávalo so zamestnancami, ktorí
dosiahli životné jubileum 50, 55, 60 rokov a dvakrát za rok sa uskutočnilo posedenie s jubilantmi, ktorí odpracovali vo firme nepretržite 10 a viacej rokov. V tomto
roku bol medzi nimi aj jeden zamestnanec, ktorý odpracoval v PPS 45 rokov a
dvanásť zamestnancov, ktorí odpracovali 40 rokov. Zamestnanci si v príjemnej
atmosfére pri občerstvení zaspomínali na svoje začiatky v PPS. Každý oslávenec
obdržal na pamiatku vecný dar. V roku 2015 si zamestnávateľ uctil 238 zamestnancov.
Aj v roku 2015 sa uskutočnila oslava sviatku našich najmenších, ktorá sa pod
názvom „Šašoviny na ihrisku“ konala 6. júna na detvianskom futbalovom štadióne
v spolupráci s Mestom Detva. Perfektné počasie a dobrá organizácia umožnili
zamestnancom spoločnosti, ich blízkym a ostatným obyvateľom Detvy stráviť
príjemné popoludnie.

Šašoviny
na ihrisku

Čerpanie
prostriedkov
zo sociálneho
fondu 2015
Zamestnávateľ aj v roku 2015 poskytoval zamestnancom príspevky zo sociálneho
fondu na cenu stravného, na rekreáciu, na rekreáciu pre deti svojich zamestnancov, tiež finančnú výpomoc pri dosiahnutí životného jubilea, sociálnu výpomoc
pre zdravotne ťažko postihnuté deti zamestnancov, príspevky pri narodení
dieťaťa, príspevky na kultúrne podujatia, ako aj finančnú výpomoc zamestnancom, ktorí v príslušnom roku získali ocenenie za mnohonásobné darovanie krvi.
Čerpanie prostriedkov zo sociálneho fondu bolo spolu vo výške takmer 172
000,- EUR.

Príspevok
na rekreáciu
12%

Ostatné
použitie
0,42%

Životné
jubileá
15%

Príspevok
na stravu
72%

Interná
komunikácia
Od februára 2015 sa opätovne začali dostávať do rúk zamestnancom spoločnosti
noviny Podpoliansky strojár, ktoré majú svoju komunikačnú históriu. Je to ďalší
krok k novej, lepšej forme spolupráce medzi manažmentom, predstavenstvom a
pracujúcimi, ako aj zástupcami zamestnancov. Firemné noviny sú využívané na
informovanie o dôležitých krokoch spoločnosti, o celkových cieľoch a spôsoboch, ako pristupovať k ich plneniu. Zamestnanci majú možnosť bližšie spoznať
vedenie spoločnosti. Noviny informujú o interných normách riadenia, situáciách
na jednotlivých pracoviskách z pohľadu dodržiavania predpisov o bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práci a podobne, ale aj o spoločenskom a kultúrnom živote v
Detve.
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STROJÁR
Milé kolegyne, milí kolegovia,
vstupujeme do poslednej štvrtiny roka, v ktorej
nás čaká niekoľko kľúčových výziev. Z nich najväčšiu predstavujú rokovania o novej podobe Kolektívnej zmluvy na rok 2016. Spravili sme maximum pre
to, aby sme vašich zástupcov z odborov podrobne
informovali o detailoch ekonomického života PPS
Group a presvedčili ich, že v súčasnej
naozaj nemá z čoho rozhadzovať. Opäť sme museli
vysvetľovať – a rád to zopakujem aj na tomto mieste
– že sme všetci na jednej lodi. Návrh na ďalšie rozšírenie zamestnaneckých
odborári, však v žiadnom
prípade
nezodpovedá
hospodárskym výsledkom
našej spoločnosti. Požiadavky na trinásty a štrnásty plat či plošné navýšenie
platov o 35€ by mali na
tívny dopad. To si ale v súčasnej situácii nemôžeme
dovoliť a narovinu poviem,
že ani súčasné nastavenie viac nie je udržateľné.
Odborárom sme preto predložili protinávrh - celkom nový text Kolektívnej zmluvy v modernej, prehľadnej a zrozumiteľnej podobe. Pôvodné znenie
zmluvy má už 12 rokov a neodráža viac požiadavky
doby. Ak sa pýtate, či máte dôvod na obavy, od-

Vážení kolegovia.
zmenami, ktoré zavŕšili výmenou na poste generálneho riaditeľa. Pracujem tu 5 mesiacov, čo je dostatočný
čas na to, aby som sa s väčšinou spolupracovníkov
„oťukal“ a teda nemožno
očakávať zmenu v mojej
už dávnejšie a v tom budem
pokračovať.
Trh v našom segmente
nie je v dobrej kondícií a naviac je veľmi premenlivý. Na
jeho vrtochy sa musíme naučiť reagovať veľmi rýchlo a
ponúkať oveľa širšiu škálu
výrobkov než „ramená“ a „výložníky“. Vyššie tržby dosiahneme vtedy ak dokážeme
ponúknuť viac ako naša konkurencia. Cesta k tomu
vedie cez vyššiu efektivitu, nižšie náklady pri dodržaní
štandardov kvality, inovácie v procesoch, zákaznícky
servis a sledovanie spotrebiteľských trendov.
Každý zamestnanec si musí uvedomiť, že rastieme
a padáme spolu. Že okrem nás sa na dobrú kondíciu
fabriky spoliehajú aj naši rodinní príslušníci, odberatelia, dodávatelia aj celý región. Chceme si byť navzájom silnými partnermi – sme na jednej lodi.
odborovým zväzom do rokovaní o kolektívnej zmluve
na rok 2016. V návrhu sú samozrejme aj veci ktoré
príliš populárne nie sú, avšak náš záväzok voči nám
zamestnancom, voči našim rodinám a tretím stranám
nie je byť populárny, ale nastaviť pravidlá tak, aby sme

mali šancu konkurovať a byť úspešní. Veľkou navrhovanou zmenou je zmena systému odmeňovania.
Už nebudeme musieť niektorým brať, aby sme mohli
pridať iným. Každý majster či supervízor bude môcť
ohodnotiť mimoriadne výkony. Byť aktívny sa preto
oplatí.
Väčšina z vás už určite zaregistrovala, že venujeme zvýšenú pozornosť čistote a poriadku na pracoviskách. Pod patronátom Viery Stančíkovej a Michala
Fábryho chceme vo fabrike vybudovať čisté a organizované prostredie, aby sme sem mohli s hrdosťou
pozývať aj súčasných či budúcich zákazníkov a dodávateľov. Ďakujem za vaše zvýšené úsilie, zmeny sú
viditeľné a vnímam ich veľmi pozitívne. Za všetkých
chcem vyzdvihnúť kolektív supervízorky Kataríny Klusáčekovej v hale 4.
Ďalšou pozitívnou udalosťou v poslednom období
je zvládnutie prototypu nového typu rámu zo špeciálnej vysokopevnej ocele pre nemeckého zákazníka, čo
nás môže posunúť do „vyššej ligy“, musíme to však
potvrdiť výrobou ďalších 2 rámov. Viac sa o projekte
dočítate v článku od kolegu Mira Valjenta z obchodného úseku.
Nedávno sme po prvý krát absolvovali špeciálny
pracovný režim, tzv. 60% piatky. Tento režim je výsledšej spoločnosti a najmä nepriaznivej situácie na trhu.
Vážim si, že ste túto skutočnosť prijali s pochopením
a
podporu. Verím, že nás ťažké časy zocelia.
Ing. Rastislav Rusič,
generálny riaditeľ PPS Group, a.s.

O čom píšeme
 Začali sa rokovania o kolektívnej zmluve na rok 2016. Aké zmeny nás čakajú?
 Úspešný prototyp projektu TEREX. Vyrobili sme rameno pre žeriav renomovanej
nemeckej značky.
 Rekondičné pobyty - príspevok na dovolenku.
 Ako funguje Konto pracovného času?

obmedziť - napríklad odstupné či odchodné. Ale tí,
ktorí chcú naozaj pracovať, si dokonca môžu polepšiť.
Chceme napríklad zaviesť úplne novú mzdovú
a odmeňovaciu politiku, v rámci ktorej plošne zvýšime všetky tarifné mzdy o 7%. Znamená to pre
vás väčšiu istotu, že si zarobíte slušnú mzdu aj bez
nadčasov a nočnej práce. Náš návrh zároveň rieši
aj problém s chýbajúcim systémom motivačného
hodnotenia a prémií. Tí naozaj výnimoční si vďaka
nemu budú môcť prilepšiť až o 48% zo základnej
mzdy. Výkonnostné prémie budú priznávané nielen
za dodržiavanie disciplíny, ale aj za výnimočný príspevok jednotlivca ku kolektívnemu výkonu. Vôbec
poprvýkrát by výška prémií závisela aj od mesačného hospodárskeho výsledku našej spoločnosti
a splnenia plánu. Ďalšie zmeny sú v našom protinávrhu nastavené tak, aby kopírovali ustanovenia
Zákonníka práce. Iné sme sa naopak rozhodli zachovať, hoci sú nad rámec zákona.
Prosím vás, aby ste sa o návrh Kolektívnej zmluvy detailne zaujímali a pýtali sa otázky, ktoré vás
trápia. Dovoľte nám vysvetliť, čo je obsahom nášho
návrhu, aj prečo sme k týmto opatreniam nútení
siahnuť. Sľubujem vám, že budeme s každým jednať otvorene a vysvetľovať pravdivo všetky naše
stanoviská – tak, aby sme k dohode na rok 2016
dospeli bez zbytočného napätia. Nové pravidlá vám
vysvetlíme aj na stránkach tohto časopisu.
Do náročného posledného štvrťroka sme vstúpili s novým vedením. Od 1. októbra sa generálnym
riaditeľom PPS Group stal Ing. Rastislav Rusič.
Pevne verím, že mu nové kompetencie umožnia
efektívnejšie presadzovať jeho riešenia. Spolu
s ostatnými akcionármi som presvedčený, že našej
Giorgiovi Salomonimu za jeho prácu v čele našej
člen Predstavenstva.
Na záver mi opäť dovoľte pripomenúť, že úspech
PPS Group závisí od práce a nasadenia každého
jedného z nás. Sme na jednej lodi. A ak ju chceme
naozaj posunúť vpred, budeme musieť všetci spoločne poriadne zabrať.
JUDr. Daniel Futej,
predseda predstavenstva PPS Group a.s.

PODPOLIANSKY STROJÁR

textu Kolektívnej zmluvy. Prečo chceme kolektívne vyjednávanie v tomto roku začať „od nuly“?

neprežívame práve najlepšie časy
a naozaj nemáme z čoho rozhadzovať. Veľkorysé podmienky v oblasti
odstupného, prestávok v práci, sociálneho fondu, stravovania či príplatkov vyjednali odborári s predchádzajúcim vedením spoločnosti a v inom
období.
hospodársku situáciu v podniku, je načase ich prehodnotiť. Návrhy odborárov
však smerovali k ich ďalšiemu rozširovaniu a mali by výrazný negatívny
mestnancom o 35 eur spolu s 13-tym
a 14-tym platom absolútne nezodpovedá hospodárskej situácii našej
spoločnosti. Práve naopak, súčasne
platné podmieky sú neudržateľné a obmedzovaniu nákladov na prevádzku.
Zasadnutia dozornej rady, na
ktorom boli predstavené hospodárske
výsledky, sa zúčastnili aj predáci
Základnej organizácie OZ KOVO
Stanislav Ľupták a Jozef Nosáľ.
Dozvedeli sa tu napríklad o poklese
obratu vo výške 10 miliónov eur, či
dôvodoch, pre ktoré v strojárskom
priemysle uplynie medzi objednávkou

a úhradou faktúry 6 až 9
mesiacov. V roku 2015 došlo za
prvý až ôsmy kalendárny mesiac
k poklesu EBIDTA (príjmy pred
úrokmi, zdanením, odpisovaním
a amortizáciou) z 2 206 000 eur
(2014) na aktuálnych 1 586 000 eur.
Prostriedky na uspokojenie požiadaviek
nemá. A to bol hlavný dôvod, pre ktorý
vedenie spoločnosti návrh ZO OZ
KOVO odmietla.
V priebehu dvanástich rokov sa
text Kolektívnej zmluvy stal neprehľadným. Systém odmeňovania či

väčšie istoty, pretože tarifné mzdy sa
majú navýšiť plošne o 7% a nie o 1
či 1,5%, ako je to na Slovensku v našom odvetví zvyčajné. V súčasnosti
dáva Kolektívna zmluva zamestávateľovi veľký priestor na krátenie
miezd. A hoci sa tento inštitút v praxi
príliš často nevyužíval, zamestnanci
neboli v tejto oblasti dostatočne chránení. Predložený návrh zároveň rieši
chýbajúci systém motivačných a výkonnostných prémií v našom podniku.
Niektoré ustanovenia novej Kolektívnej zmluvy možno budú chvíľu „bolieť“ a zrušenie

budú možno niektorí považovať za
prehru. Tento pocit ale nie je namieste, pretože navrhované zmeny len
tuáciu v PPS Group. Ak ich prijmeme,
budeme vedieť, že sa zakrývame takou perinou, na akú máme – a nežijeme na úkor budúcnosti. Celkovo však
na mzdy a prémie pôjde podľa predloženého návrhu v budúcom roku spolu
ako je to v súčasnosti. Tieto peniaze budú rozdelené spravodlivejšie.
A tým, ktorí sa budú naozaj snažiť, sa
ujde viac ako doteraz.

podobal na zložité cenníky mobilných
operátorov alebo bánk, ako dohodu
o spravodlivých podmienkach práce
a mzdového ohodnotenia. Nový návrh vedenia predstavuje modernú,
prehľadnú a zrozumiteľnú Kolektívnu
zmluvu, ktorá zároveň kopíruje ustanovenia Zákonníka práce a ďalších
právnych
nančná situácia umožňovala, ostali
zachované (napríklad stabilizačné
odmeny, príspevky na rekreáciu zamestnancov a ich detí, stravovanie
a ďalšie). Niektoré výhody však bolo
nutné obmedziť.
Návrh Kolektívnej zmluvy predložený vedením zavádza úplne novú
mzdovú a odmeňovaciu politiku.
Všetkým zamestnancom to prinesie

Podpis kolektívnej zmluvy na rok 2015

Čo sa má zmeniť?
 Plošné navýšenie mzdových taríf o 7% (napr. trieda 7 zvýšenie zo 609,39 € na 652 €)
 Zavedenie Konta pracovného času (viď rámček)
 Príplatky za prácu nadčas (25%, riziková 35%) alebo náhradné voľno, sviatok 50%, nočná práca 20%,
sťažená práca 20%
 Výkonnostná odmena zložená z troch častí,
 Výkonnostná odmena za hospodársky výsledok – 13 % zo základnej mzdy (pri splnení mesačného hospodárskeho plánu)
 Výkonnostná odmena za dodržiavanie pracovnej disciplíny – 5 % zo základnej mzdy
 Kolektívna výkonnostná odmena – motivačný nástroj na ocenenie výkonu jednotlivcov v kolektíve hodnotiteľa
(majster, supervízor) až do výšky 30 % zo základnej mzdy zamestnanca
 60 % zo mzdy pri prekážkach v práci na strane zamestnávateľa (60% piatky)
 Zosúladenie pravidiel odstupného a odchodného so Zákonníkom práce
 Zosúladenie tvorby Sociálneho fondu so zákonnou úpravou (0,6% z úhrnu hrubých miezd zamestnancov
a minimálne 1,5 % z použiteľného zisku spoločnosti)
 Zrušenie bezpečnostných prestávok a príspevkov na Doplnkové dôchodkové zabezpečenie
 Nové pravidlá v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Čo ostáva zachované?
 Výška platového rozpätia (v závislosti od vzdelania a praxe, napr. trieda 7 vo výške 196 €)
 Stabilizačné odmeny (až do výšky 250 €), v nepretržitých prevádzkach 34 € za jeden rok a 67 € za 5 rokov
 Príspevok na rekondičné pobyty pre zamestnancov
 Príspevok na školské a mimoškolské aktivity detí zamestnancov
 Platy riadiacich pracovníkov určené zmluvne sa nezvyšujú

Zjednodušene povedané: kým jeden mesiac budete viac doma,
v tom ďalšom zameškané hodiny doženiete. Konto pracovného času
navrhujeme zaviesť preto, aby sme znížili riziko prepúšťania.
Ak dnes klesne dopyt po našich produktoch a
nemáme objednávky, sme
nútení prepúšťať. Po zavedení konta pracovného času budete dostávať paušálne mesačný plat bez ohľadu na to, či ste v danom mesiaci
odpracovali viac alebo menej hodín. Ak ste v jednom mesiaci nemohli odpracovať všetky hodiny, dostanete celú výplatu a chýbajúci čas
si odpracujete, keď sa výroba znova oživí. V mesiacoch, keď budete robiť hodiny navyše, opäť dostanete rovnakú výplatu, pretože reálne
to nebudú nadčasy, ale hodiny neodpracované pre nedostatok práce predtým.
Vyrovnávacím obdobím, v ktorom sa vyrovná rozdiel
medzi ustanoveným pracovným časom a skutočne odpracovaným časom je
obdobie 18 mesiacov s možnosťou skrátenia podľa objemu
zákazkovej náplne a finančnej situácie spoločnosti.

Úspech projektu TEREX
Bránou pre vstup PPS Group do nového segmentu žeriavov bolo
získanie zákazky na výrobu prototypu od významného nemeckéna produkty v oblasti manipulačnej techniky. Naša spoločnosť tak dostala významnú obchodnú
príležitosť v neustále sa rozvíjajúcom segmente s vysokým rastovým potenciálom. Je dôležité chytiť sa šance a otvoriť si takto
cestu aj k
Najväčšiu výzvu v tomto projekte
predstavuje technológia zvárania
vysokopevného materiálu S960QL
s použitím zváracieho drôtu Thyssen Union X96. Zváranie základného rámu Terex pre žeriav
AC350 s manipulačnou hmotnosťou 350 ton bola úloha, ku ktorej
sme museli pristupovať s veľkým
rešpektom a zodpovednosťou.
Prípadné chyby zvarov na ráme
v podobe zápalov či mikrotrhlín
by pri prevádzke žeriavu mohli
zapríčiniť vážne škody na majetku, alebo poškodenie zdravia či

smrť. Dôležitým predpokladom na
to, aby sme obmedzili výskyt mikrotrhlín (všeobecne sa vyskytujúci
problém kvality zvarov pri týchto
konštrukciách) bolo zvládnutie
technológie predohrevu materiálu a regulovaného ochladzovania
zvarov. Pracovný tím však všetky nástrahy prototypovej výroby
zvládol, a tak sme mohli hotový
rám dňa 22.9.2015 expedovať zo
závodu.
Po rokovaní so zákazníkom
sme následne dostali objednávku
na ďalšie dva kusy rámu Terex.
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Čo je konto pracovného času?

Zástupcovia ZO OZ KOVO predložili v polovici augusta návrh Kolektívnej zmluvy na rok 2016. Vedenie spoločnosti ho však po

V prvom rade treba pripomenúť,
že viaceré ustanovenia existujúcej
Kolektívnej zmluvy sú v našej spoločnosti nastavené vysoko nad rámec
platných zákonov (napríklad Zákon-
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Prečo potrebujeme
novú kolektívnu zmluvu?

 ANKETA  ANKETA  ANKETA 
Ktorý z
dôležitejší?

existujúcej kolektívnej zmluvy je pre vás najMarián Babjak,
zmenový majster
Jeden z najlepších

na stravovacie lístky.
Takisto aj za nočné
príplatky, kde dostávame stravné lístky navyše. Páčia
sa mi aj prémie pri životných jubileách. Tretia vec, ktorú by som ocenil
je, že závod prepláca zo Sociálneho
fondu na dovolenky 34 eur.
Ing. Ján Vilhan,
vstupná OTK
Za najväčšiu výhodu
považujem príspevok
cena obeda je teraz
naozaj výhodná. Tenkvalita jedla je veľmi dobrá.
Robert Mičuda,
vnútorná kontrola
Pre mňa najdôležitej-

Ako sme sa sami presvedčili, výV Hale 9 sme preto ziadili nové
pracovisko pre potreby tohto pro- roba tohto typu si vyžaduje 100%
jektu a v 44. kalendárnom týždni nasadenie a precíznosť práce. Pre
tam plánujeme začať s ustavova- naplnenie požiadaviek zákazníka
bolo nevyhnutné striktné dodržianím rámu.
vanie stanovených pracovných postupov. Prototypom, ktorý sme dodali v dohodnutom termíne pri splnení všetkých požiadaviek na kvalitu, sme si ako PPS Group spravili
dobré meno. Zákazníka sme chceli
presvedčiť o tom, že má v Detve
spoľahlivého partnera pre dlhodobú spoluprácu a veríme, že sa nám
to aj podarilo. Našou ambíciou je
výroba dvoch kusov rámu AC350
mesačne a rozvoj spolupráce pri
výrobe ďalších typov žeriavov
s manipulačnou hmotnosťou 40,
350, 500, 700 a 1000 ton.
Miroslav Valjent
Poďakovanie:
TPV: Jozef Palka (zváranie) , Július Sabo (konštrukcia),
Peter Ľupták, Jaroslav Jombík (opracovanie) , Ján Kovaľak,
Michal Bračok (pieskovanie, lakovanie), Jozef Fekiač (balenie), Vlastimil Záchenský
OTK: Jozef Kučera, Ivan Brachna, Ivan Klusaček, Igor Peťko, Juraj Karman, Vlado Baláž, Vladimír Ľalík
Výroba – zváranie: Štefan Môťovský, Pavel Úradník, Rasťo Beracka, Bujna Patrik, Dušan Hronec, Karol Čomaj, Peter Rumanko, Jan Katreniak, Martin Nôta, Igor Chrapáň,
Rastislav Ostrihoň
Výroba – opracovanie a pieskovanie: supervízor Ivan Vaculčiak a pracovisko WRD150, pracovisko pieskovače H9
Výroba - lakovanie: supervízor Marian Sekrereš a pracovisko Lakovňa v H9
Marketing: Miroslav Valjent
Adaptačné: Peter Nociar

na stravu a rekreáciu.
Tie som aj využil konkrétne v Štúrove.
Nebola to síce plná suma, ale pomohlo to dobre.

Štefan Bóna,
majster raciodielne
Veľká výhoda bola
výška odstupného, o
to sme nebojovali ani
rok, ani dva. Teraz sa
to má podľa návrhu
Kolektívnej zmluvy zrušiť. Rekondičné pobyty ale zostávajú, a to si
skutočne zaslúžime. Bezpečnostné
prestávky niektorí potrebujú, ale iní
zas nie. Uvidíme, čo sa im podarí
dohodnúť.
Ľubomír Výbošťok,
zvárač
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Blahoželáme jubilantom
Dňa 23. septembra 2015 sme
mali opäť príležitosť poďakovať sa
jubilantom spomedzi zamestnancov PPS Group za ich pracovné
nasadenie a bohaté životné skúsenosti, ktoré využívajú v prospech
našej spoločnosti. Generálny riaditeľ Giorgio Salomoni a riaditeľ
úseku ľudských zdrojov Pavel Dudáč pozvali na posedenie spojené
s občerstvením a odovzdaním peňažnej prémie celkom 22 zamestnancov, ktorí sa v treťom štvrťroku
dožili okrúhleho životného jubilea.
Všetko najlepšie, veľa zdravia,
radosti, pracovných aj osobných
úspechov prajeme všetkým jubilantom aj my z redakcie Podpolianskeho strojára: Emília Meliche-

rová (60), Drahomíra Sýkorová
(60), Marta Sýkorová (60), Anna
Zošiaková (60), Ján Gálik (60),
Juraj Kmeť (60), Pavel Kulich (60),
Dušan Magát (60), Elena Kováčiková (55), Peter Černecký (55),
Ján Fačko (55), Jozef Fekiač (55),
Jozef Kýpeť (55), Ľubomír Olšiak
(55), Ján Ostrihoň (55), Štefan
Purdek (55), Ján Remper (55),
Július Wilim (55), Ján Fekiač (50),
Vladimír Hriň (50) a Pavel Šimun
(50).
V stretnutiach s jubilantmi a ododeme pokračovať aj v roku 2016.
So zachovaním týchto zamestnaKolektívnej zmluvy na budúci rok.

výborné, mne sa
ale najviac páči ten
rekondičný príspevok. Nakoľko mám
zdravotný problém, tak mi to príde
vhod.
Martin Voľanský,
majster montáže
Príspevok, ktorý aktuálne najviac využívam a aj sa mi najviac
páči, je príspevok na
stravovanie a príplatok za prácu nadčas.

Rekondičné pobyty
Aj v tomto roku sme pre našich zamestnancov pripravili ponuku rekondičných pobytov v záujme predchádzania
vzniku chorôb z povolania. Pobytu sa
má zúčastniť každý zamestnanec, ktorý nepretržite vykonáva prácu zaradenú
do tretej kategórie počas najmenej piatich rokov a zamestnanec, ktorý nepretržite vykonáva prácu zaradenú do štvrtej kategórie počas najmenej štyroch
rokov. Na ďalšom rekondičnom pobyte
je zamestnanec povinný zúčastniť sa
raz za tri roky, ak odpracoval v tomto
období vo vybranom povolaní najmenej
600 pracovných zmien. Dĺžka rekondičného pobytu je najmenej 7 dní.
V roku 2015 sa má rekondičného
pobytu zúčastniť 43 našich kolegov a

kolegýň. Prvý termín pobytu sa uskutočnil od 2. do 8. augusta a zúčastnilo
sa ho 19 zamestnancov. Druhý termín
sa uskutoční v priebehu októbra a zúčastní sa ho zostávajúcich 24 osôb.
Rekondičné pobyty už niekoľko rokov organizujeme v Kúpeľoch v Dudinciach, a to najmä kvôli spokojnosti
našich zamestnancoch v tomto rezorte.
Zamestnanci majú zabezpečenú plnú
penziu, 18 liečebných procedúr, využívanie vnútorného relaxačného bazéna,
samozrejme lekársku konzultáciu.
Podobne ako príspevok na rekondičný pobyt, ostávajú zachované aj príspevky na školské lyžiarske či plavecké
kurzy pre deti našich zamestnancov.

Poďakovanie
Významné životné jubileum - 60 rokov - dosiahol aj
Ing. Pavel Dudáč, riaditeľ úseku ľudských zdrojov.
Z osobných dôvodov zároveň požiadal o odchod do
dôchodku. Vedenie spoločnosti PPS Group chce aj
týmto spôsobom p. Dudáčovi srdečne poďakovať za
svedomitú a poctivú prácu, ktorú v našej spoločnosti odviedol. Prajeme mu na zaslúženom odpočinku
mnoho radosti v kruhu rodiny a hlavne pevné zdravie.
Veríme, že sa s ním budeme aj naďalej stretávať aspoň pri neformálnych podujatiach organizovaných pre
súčasných aj bývalých zamestnancov PPS Group.

Podpoliansky strojár

BOZP

BOZP ustanovuje všeobecné zásady prevencie, základné podmienky na zaistenie
bezpečnosti

a

ochrany

zdravia

pri

práci,

vylúčenie

rizík

a

faktorov

podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania.
Na predchádzanie vzniku pracovných úrazov je potrebné vykonávať kontroly na
dodržiavanie bezpečnostných predpisov, aby pracoviská, pracovné prostriedky,
materiály, postupy, organizácia práce a pod. neohrozovali bezpečnosť a zdravie
zamestnancov (zabezpečovať potrebnú údržbu a opravy), poskytovať vhodné
osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP), informovať zamestnancov o
príčinách vzniknutých pracovných úrazov a o zvýšenej opatrnosti pri práci. Aj
napriek vykonávaným činnostiam sme v našej spoločnosti v roku 2015 zaznamenali 8 registrovaných pracovných úrazov a 22 drobných poranení (incidentov),
ktoré si nevyžiadali pracovnú neschopnosť.
Najčastejšou príčinou pracovných úrazov sú úrazy spôsobené nedostatočnou
pozornosťou človeka pri vykonávaní pracovných činností, 6 z 8 registrovaných
pracovných úrazov bolo spôsobených pádmi zamestnancov pri pohybe na
pracoviskách, čo malo za dôsledok pohmoždenia a zlomeniny častí tela.

Opatrenia na predchádzanie vzniku pracovných úrazov:
informovanie zamestnancov o vzniknutých pracovných úrazoch, o zistených
nedostatkoch a prijatých nápravných opatreniach,
kontroly na dodržiavanie bezpečnostných predpisov,
kontroly používania osobných ochranných pracovných prostriedkov, ochranných zariadení a iných ochranných opatrení,
kontroly odstraňovania zistených nedostatkov.
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Investície

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 2015 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 2015 preinvestovala celkom 803 336 € z toho:

Z toho

Názov

Cena v EUR

Výrobné technológie

497 330

Informatika

8 460

8 460

Energetika

0

0

Životné prostredie

338

338

Kvalita

0

0

Budovy a stavby

3 167

3 167

Náradie a prípravky

270 798

Ostatné

23 243

Celkom

803 336

Nové investície

Obnova investícií

10 451

486 879

72 351

198 447
23 243

82 802

720 534

Ostatné
2,9%

Náradie
a prípravky
33,7%

Inverstičný plán
v roku 2015
Výrobné technológie
61,9%
Budovy a stavby
0,4%
Informatika
1,1%

V roku 2016 je investičný plán v objeme 928 770 € svojou štruktúrou a objemom
zameraný na zabezpečenie nábehu nových výrob, zvýšenia produktivity,
zlepšenia kvality vyrábaného sortimentu výrobkov a rozšírenie výrobných kapacít.
Investície budú smerované hlavne do:

Nákupu polohovadiel na zváranie
Mostový žeriav do H3-L8
Informatika
Energetika / nový skrutkový kompresor /
Životné prostredie
Nákup náradia a špeciálnych prípravkov
Nábeh nových projektov

OBJEM OBSTARANÝCH INVESTÍCIÍ (V TISÍCOCH EUR)
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2016 - plán

Integrovaný
systém riadenia
kvality

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.

V spoločnosti sú zavedené a certifikované systémy:
EN ISO 9001:2008 (systém manažérstva kvality)
EN ISO 14001:2004 (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 2120:2010 (výroba produktov na účely obrany)
Akreditované kalibračné a skúšobné laboratórium podľa normy
ISO/IEC 17025:2005
Spoločnosť sa v roku 2014 úspešne recertifikovala podľa noriem EN ISO
9001:2008, DIN 18 800-7 a získala certifikát EN 1090-2:2008 Systém zhotovovania oceľových konštrukcií.
Spoločnosť sa v roku 2015 úspešne reakreditovala podľa normy ISO/IEC
17025:2005.

Životné
prostredie

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 environmentálnym problémom.
Spoločnosť PPS Group a.s. v roku 2013 implementovala a certifikovala environmentálny manažérsky systém v zmysle normy EN ISO 14001:2004. Certifikáciu
systému vykonala spoločnosť QSCert, spol. s r.o.. Certifikačná spoločnosť počas
auditu skonštatovala, že environmentálny manažérsky systém je v spoločnosti
zavedený a funkčný, počas auditu neboli zistené žiadne nezhody voči
požiadavkám normy. Na základe posúdenia environmentálnych aspektov si
spoločnosť určila ciele najmä v dvoch oblastiach ochrany životného prostredia a
to v oblasti ochrany vôd a v riadení odpadového hospodárstva.
Dňa 24.11.2015 bol vykonaný dozorový audit spoločnosťou QSCert, spol. s r.o.,
ktorý konštatuje, až na nepodstatné nedostatky že environmentálny manažérsky
systém je udržiavaný a funkčný.
V oblasti odpadov spoločnosť rozhoduje v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva – predchádzanie vzniku odpadu, dôsledná recyklácia odpadu a environmentálne vhodné zneškodnenie ostatného odpadu. Spoločnosť sa snaží aj
neustále zvyšovať podiel zhodnocovaných odpadov a to najmä zavedením
dôslednej separácie.
Najväčším problémom v spoločnosti je triedenie odpadov podľa druhu odpadu,
preto boli v roku 2015 vykonávané časté kontroly na pracoviskách, aby boli
jednotlivé nádoby označené druhom odpadu a identifikačným listom odpadu.
Finančné prostriedky do oblasti životného prostredia nad rámec bežných
prevádzkových nákladov v roku 2015 neboli spoločnosťou vynaložené.

V roku 2015 z hľadiska ochrany ovzdušia boli vykonané
oprávnené merania oprávnenou osobou: Národná energetická
spoločnosť a.s., Laboratórium emisných meraní, Zvolenská
cesta 1, Banská Bystrica:
27.8.2015 bolo vykonané oprávnené meranie emisí z technologického zariadenia:
lakovňa H5 – lakovacia linka – výduch V9/10 , lakovňa H5 – lakovací box –
výduch Va, výduch Vb
24.9.2015 bolo vykonané oprávnené meranie emisií z technologického zariadenia: Pieskovač TMT 20.6 umiestneného pod žeriavovou dráhou
25.11.2015 bolo vykonané meranie hodnôt emisných veličín na energetickom
zdroji: „Výhrevňa“. Výsledky meraní boli v súlade s platnou právnou legislatívou v
oblasti ochrany ovzdušia.

Finančná
analýza

Stav majetku
a zdrojov
Celkový stav majetku spoločnosti bol k 31. decembru 2015 vo výške 29 374 tis.
eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom znamená úbytok o 12 027 tis. eur.
Najväčší úbytok aktív vyplýva z poklesu obežného majetku o 9 922 tis. eur.
Najväčší pokles sa týkal krátkodobého finančného majetku. Tento pokles nastal z
titulu predaja vlastných akcií spoločnosti v priebehu roku 2015. Ďalší pokles sme
zaznamenali v pohľadávkach, ktorých výška bola ovplyvnená najmä spustením
faktoringového financovania na cca. 30% objem predaja a s poklesom objemov
predaja v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Ďalší pokles sme zaznamenali v
zásobách, ktoré poklesli vo všetkých položkách (materiál, sklad hotových výrobkov, rozpracovaná výroba) o cca. 27%, čo malo pozitívny dopad na finančné toky
spoločnosti. Druhá časť úbytku aktív sa týkala neobežného majetku, ktorý poklesol o 2 123 tis. eur. Tento pokles vyplýva z nižšej miery investičnej aktivity v roku
2015 oproti amortizácii najmä dlhodobého hmotného majetku spoločnosti.
V oblasti zdrojov krytia majetku došlo v roku 2015 k zmenám vo vlastnom imaní,
ktoré sa týkali predaja vlastných akcií spoločnosti a navýšenia základného imania.
Najmä vplyvom predaja vlastných akcií sa nám zhoršila kapitálová štruktúra,
keďže pomer vlastného imania k celkovému majetku klesol o 2 percentá, z 30tich na 28 percent. Záväzky spoločnosti poklesli o 7 888 tis. eur, čo predstavuje 27
%-ný pokles v porovnaní s rokom 2014. Najväčší vplyv na zníženie záväzkov malo
zníženie kontokorentného rámca a priebežné splácanie krátkodobej časti dlhodobých úverov. Celková úverová zadĺženosť sa v priebehu roku 2015 znížila o 40
percent, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje sumu 5,3 milióna eur. Celková
zadĺženosť ostala v roku 2015 na rovnakej úrovni ako tomu bolo v roku 2014 a
pohybuje sa na úrovni 70 percent.

Ostatné aktíva
3%
Pohľadávky
13%

Zásoby
22%

Štruktúra aktív
k 31.12.2015
Dlhodobý hmotný
majetok
62%

Rezervy a ostatné
záväzky
4%
Vlastné imanie
28%
Bankové úvery
27%

Štruktúra pasív
k 31.12.2015

Záväzky
41%

Vývoj hospodárenia v spoločnosti
Začiatok roku 2015 sa niesol v rovnakom trende ako tomu bolo v minulých
rokoch z pohľadu predajnej výkonnosti. Priemerná mesačná výkonnosť predaja v
prvom polroku bola na úrovni 4,5 milióna eur, čo je v priemere o 1,5 milióna eur
mesačne viac ako tomu bolo v druhom polroku 2015. V porovnaní s rokom 2014
tržby z predaja vlastných výrobkov dosiahli úroveň 45,3 milióna eur, čo je o 3
milióny menej ako v predchádzajúcom roku. V porovnaní s biznis plánom pre rok
2015 je to o 2,4 milióna menej, čo predstavuje plnenie biznis plánu na úrovni 95
percent. V silnejšom prvom polroku spoločnosť vygenerovala zisk na úrovni 835
tis. eur. V druhom polroku, aj z dôvodu nižších tržieb o 35 percent v porovnaní s
prvým polrokom, spoločnosť generovala stratu z prevádzky na úrovni 2 070 tis.
eur. Za celorok spoločnosť dosiahla stratu vo výške 1 235 tis. eur, čo predstavuje
zhoršenie oproti predchádzajúcemu roku o cca. rovnakú sumu nakoľko v roku
2014 spoločnosť dosiahla zisk z prevádzky len na úrovni 18 tis. eur. Zhoršený hospodársky výsledok z prevádzky priamo súvisí aj s riadeným procesom transformácie spoločnosti, ktorý spočíval najmä v reorganizácii podnikových procesov, finančnej stabilizácie spoločnosti a v znížení rizika dosiahnutím väčšej
diverzifikácie predajného sortimentu.
Udalost osobitného významu, ktoré nastali po závierkovom dni, ktoré nie sú
zohľadnené vo finančných výkazoch:
Rokovania s finančnými inštitúciami o refinancovaní existujúceho bankového
portfólia s cieľom zosúladenia prevádzkového financovania s aktuálnou
výkonnosťou firmy zabezpečením dlhodobého financovania dlhodobých aktív.
Redukcia počtu pracovníkov s cieľom zefektívnenia produkcie, ktorá sa prejavila v
zlepšenom hospodárení už počas 1. Q 2016.
O vysporiadaní výsledku hospodárenia za účtovné obdobie roku 2015 – straty vo
výške 4 422 118,62 EUR rozhodne Valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho
orgánu Valnému zhromaždeniu je prevod straty v sume 4 422 118,62 EUR na účet
neuhradenej straty minulých období.
Celkový hospodársky výsledok bol negatívne ovplyvnený výsledkom hospodárenia z finančnej
činnosti, čo súvisí najmä s predajom vlastných akcií. Celkový hospodársky výsledok po zdanení
predstavoval stratu vo výške 4 422 tis. eur.

Aj napriek negatívnemu vývoju ku koncu roku 2015 sa spoločnosť snažila plniť svoje záväzky voči
peňažným ústavom, štátnym inštitúciám a voči všetkým dodávateľom.

Biznis plán
2016 a ciele
spoločnosti
Pri tvorbe Biznis plánu na rok 2016 očakávala spoločnosť o 3,8 milióna eur nižšie
objemy ako tomu bolo v roku 2015. Aj napriek nižším tržbám spoločnosť plánovala zisk na úrovni 212 tis. eur. Aktuálne prognózy hovoria o tom, že z pohľadu
objemu predaja spoločnosť bude schopná splniť plánované objemy.

Nákladová
štruktúra
spoločnosti
k 31.12.2015
Štruktúra nákladov v tisícoch EUR

2014
Hodnota

2015
%zN

Hodnota

%zN

Celkové náklady (vrátane dane z príjmov) (N)

53 844

100,0%

74 102

100,0%

Celkové náklady (bez dane z príjmov)

53 649

99,6%

74 014

99,9%

Náklady na hospodársku činnosť

53 313

99,0%

68 843

92,9%

75

0,1%

498

0,7%

Náklady na výrobu (výrobná spotreba)

34 181

63,5%

28 746

38,8%

Osobné náklady

15 248

28,3%

15 636

21,1%

Dane a poplatky

94

0,2%

90

0,1%

2 889

5,4%

2 465

3,3%

827

1,5%

21 409

28,9%

336

0,6%

5 171

7,0%

- nákladové úroky

245

0,5%

248

0,3%

Mimoriadne náklady

0

0,0%

0

0,0%

195

0,4%

88

0,1%

195

0,4%

88

0,1%

0

0,0%

0

0,0%

Náklady na tovar

Odpisy
Ostatné položky nákladov na hospodársku činnosť
Náklady na finančnú činnosť

Daň z príjmov
- z bežnej činnosti
- z mimoriadnej činnosti

Spoločnosť PPS Group a.s. v roku 2015 nevynaložila žiadne náklady na výskumno
a vývojovú činnosť.

Výnosová
štruktúra
spoločnosti
k 31.12.2015
Štruktúra výnosov v tisícoch EUR

2014
Hodnota

2015
%zV

Hodnota

%zV

Celkové výnosy (V)

53 353

100,0%

69 680

100,0%

Výnosy z hospodárskej činnosti

53 331

100,0%

67 609

97,0%

59

0,1%

532

0,8%

Výnosy z výroby

51 232

96,0%

44 626

64,0%

- tržby z výroby

48 950

91,7%

45 874

65,8%

Tržby z predaja tovaru

Tržby z predaja majetku
Ostatné položky výnosov z hospodárskej činnosti
Výnosy z finančnej činnosti
- tržby z predaja cenných papierov a podielov
Mimoriadne výnosy

1 912

3,6%

1 403

2,0%

129

0,2%

21 048

30,2%

22

0,0%

2 072

3,0%

0

0,0%

2 050

2,9%

0

0,0%

0

0,0%

Náklady
na finančnú
činnosť
10%

Ostatné náklady
1%
Náklady na tovar
1%

Odpisy
5%

Náklady
na výrobu
(výrobná spotreba)
54%

Osobné
náklady
29%

Ostatné položky
1%
Výnosy z finančnej činnosti
4%
Tržby z predaja tovaru
Tržby z
1%
predaja
majetku
3%

Výnosy z výroby
91%
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Dodatok sprdvy auditora
o overeni sriladu v'iroinej sprdvy s riitovnou z6vierkou
v zmysle zdkona E.54O|2OO7 2.2.5 23 odsek 5

5tatut6rnemu o196nu spoloinosti
PPS

Group a.S,, Tajovsk6ho

7,96212 Detva

PPS Group a.s., k 31. decembru 201"5, ku ktorej sme dfia
vydali
nezdvisl6ho
17.05.20L6
sprdvu
auditora, a v ktorej sme vyjadrili svoj ndzor v nasleduj0com

l. Overili sme ridtovn0 zdvierku spolodnosti
zneni:
Ndzor

Podla ndSho n6zoru, fdtovnd zdvierka poskytuje pravdiv'i a vernli obraz finandnej situdcie spolodnosti
PPS Group a.s., k 31. decembru 2015 a v'isledku

jej hospoddrenia za rok kondiaci sa k uvedendmu

ddtumu v sf lade so zdkonom o ridtovnictve.
Zd 6ro zn e n i e

skutoin osti

vplyvu na nd5 ndzor upozorfiujeme, Ze celkov6 zadlZenost spolodnosti k3L.I2.2OL5 predstavuje
69,s)yo, do znamend , ie 3O,5O% majetku spolodnosti kryje vlastnyimi prostriedkami, zvySok tvori cudzi

Bez

kapitdl.
Bez vplyvu na nd5 ndzor upozorfiujeme, Ze hodnota jednotliv'ich koeficientov likvidity k3L.L2.2OL5

nedosahovala odpor0da n6 hodnoty.
Bez vplyvu na nd5 ndzor upozorfiujeme, Ze spolodnos{ PPS Group a.s. k 31. decembru 2015 dosiahla

stratu vo v'i5ke 4.422.tL8 €. V porovnanl s predchddzaj0cim rokom do5lo

k nav'i5eniu straty

spolodnosti o 3.930.477 €, z toho strata z predaja vlastn'ich akcii dosiahla v'i5ku 3.648.833 €.
Nd5 niizor nie je vzhl'adom na

tieto skutodnosti modifikovan'i.

ll. Overili sme sflad vrirodnej sprdvy s vySSie uvedenou ridtovnou zdvierkou.
Za sprdvnost zostavenia v'irodnej sprdvy

je zodpovedn'i Statutdrny orgdn spolodnosti. NaSou rilohou

je overit' sdlad v'irodnej spriivy s ridtovnou zdvierkou a na zdklade toho vydat' dodatok sprdvy auditora
o s0lade v'irodnej sprdvy s tidtovnou zdvierkou.
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v sdlade s Medzindrodn'imi auditorsk'imi Standardami. Tieto 5tandardy
poZaduj0, aby auditor napldnoval a vykonal overenie tak, aby ziskal primeran6 uistenie, ie informdcie
uveden6 vo vfrodnej sprdve, ktor6 s( predmetom zobrazenia v 0dtovnej z6vierke, sri vo vSetk'ich

Overenie sme uskutodnili

vyiznamnrich s0vislostiach v s6lade s prisluinou 0dtovnou zdvierkou.

Informdcie uveden6 vo v'irodnej sprdve na strandch L-68 sme pos0dili s informdciami uveden'imi
v 0dtovnej zdvierke k 31. decembru 2015. In6 0daje a informdcie, ako ridtovn6 informdcie ziskan6
z ridtovnej zdvierky a 0dtovn'ich knih sme neoverovali. Sme presvedden(, Ze vykonan6 overovanie
poskytuje dostatodn'i a vhodn'i zdklad pre nd5 ndzor.

Podl'a nd5ho ndzoru
PPS Group

s0

6dtovn6 inform6cie uveden6

vo v'irodnej sprdve spolodnosti

a.s. v s0lade s 0dtovnou zdvierkou k 31. decembru 20L5.
:s
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Poznámky Úč PODV 3 – 01

IČO: 36011509

DIČ: 2020447891

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 2015
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
Článok I – VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1) Základné informácie o účtovnej jednotke:
Obchodné meno:
Sídlo:
Právna forma:
Dátum vzniku:
Hlavný predmet podnikania:
Subjekt verejného záujmu:
Účtovné obdobie:

PPS Group a.s.
96212 Detva, Tajovského 7
Akciová spoločnosť
Zápis do obchodného registra: 14.10.1996
Výroba strojov pre baníctvo, ťažbu a stavebníctvo.
Spoločnosť PPS Group a.s. nie je subjektom verejného záujmu (§ 2/14 ZoU).
Kalendárny rok 2015

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 poloţky
Netto aktíva celkom
Čistý obrat celkom
Počet zamestnancov

Beţné účtovné obdobie 2014
41 400 926
49 008 838
851

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie 2013
41 062 647
53 778 572
907

Áno/Nie

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.
3) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom
účtovnej jednotky: 29.9.2015

1

Poznámky Úč PODV 3 – 01

IČO: 36011509

DIČ: 2020447891

4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:
Účtovná závierka obchodnej spoločnosti zostavená k 31.12.2015 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:
a) Spoločnosť PPS Group a.s. je konsolidujúcou účtovnou jednotkou pre konsolidovaný celok, ktorého súčasťou je
PPS NTS s.r.o., PPS Logistic s.r.o. „v likvidácii“, PPS Personálne služby s.r.o., 1. Strojárenská s.r.o., Total Steel
Partner, s.r.o. Konsolidované účtovné závierky sú prístupné v sídle spoločnosti PPS Group a.s., Tajovského 7, Detva
a taktiež sú uložené do zbierky listín v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Skuteckého 28.
b) Podiely v obchodných spoločnostiach k 31.12.2015 : uvedené v čl. III, písm.f
6) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:
(vedúcim zamestnancom sa rozumejú členovia štatutárneho orgánu a ich priami podriadení)
Názov poloţky
Priemerný prepočítaný počet počas účtovného obdobia
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka, z toho:
- počet vedúcich zamestnancov

948

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
850

950
54

851
30

Beţné účtovné obdobie

Článok II – INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH
1) Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretrţite 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):
4) Spôsob a určenie oceňovania majetku a záväzkov:
a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov (§ 25 ZoU):
Č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.1.

Názov poloţky
Dlhodobý nehmotný majetok externe kúpený:
Dlhodobý hmotný majetok externe kúpený:
Dlhodobý hmotný majetok interne vytvorený:
Dlhodobý finančný majetok:
Zásoby obstarané kúpou:
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:
Vlastné pohľadávky:

Spôsob oceňovania
Obstarávacia cena
Obstarávacia cena
Vlastné náklady
Obstarávacia cena
Obstarávacia cena
Vlastné náklady
Menovitá hodnota
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7.2
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15

IČO: 36011509

Kúpené pohľadávky:
Krátkodobý finančný majetok:
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy:
Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov:
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy:
Deriváty:
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o
kúpe prenajatej veci:
Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov:

DIČ: 2020447891

Obstarávacia cena
Obstarávacia cena
Menovitá hodnota
Menovitá hodnota
Menovitá hodnota
Reálna hodnota
Menovitá hodnota
Obstarávacia cena
Menovitá hodnota

Komentár: Reprodukčná obstarávacia cena platí ešte v roku 2015, od roku 2016 bude 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 31.12.2015 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: neboli poskytnuté.
Komentár k oceňovaniu majetku a záväzkov:
 Opravné položky k majetku, okrem dlhodobej pohľadávky a dlhodobej pôžičky, stanovila UJ odborným odhadom.
 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
Software
Ostatný DNM
Stavby
Stroje, zariadenia a inventár
Dopravné prostriedky
Ostatné stroje
Ostatný dlhodobý hmotný majetok

číslo
účtu
013
019
021
022.A
022.A
022.A
029

doba odpisovania
(počet rokov)
5
5
20-54
4-25
4
6
5

odpisová sadzba
(%)
20
20
5-2
20-4
25
16,6
20
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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 100 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
100 Eur alebo nižšie, sa účtuje na účet 501 – Spotreba materiálu. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie,
zaradila ÚJ do DHM. ÚJ si stanovila, že účtovné odpisy dlhodobého majetku s obstarávacou cenou nad 1 700 EUR
sa nerovnajú daňovým odpisom.
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 chýb minulých účtovných období.

Článok III – INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPĹŇAJÚ POLOŢKY SÚVAHY
1) Informácie k poloţkám – 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:
Beţné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný
majetok
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
Oprávky
Stav na začiatku
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
Opravné položky
Stav na začiatku
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
Stav na konci

Náklady
na
vývoj
(účet 012)

Softvér
(013)

Oceniteľné práva
(014)

Goodwill
(015)

Ostatný
ObstaDNM ranie DNM
(019)
(041)

Poskytnuté
preddavky
na DNM
(051)

SPOLU

956 281

13 003

191 932

1 161 216

956 281

13 003

191 932

1 161 216

750 042
80 486

8 370
1 145

188 213
3 719

946 625
85 350

830 528

9 515

191 932

1 031 975

206 239
125 753

4 633
3 488

3 719
0

214 591
129 241
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Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný
majetok

Náklady
na
vývoj
(účet 012)

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
Oprávky
Stav na začiatku
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
Opravné položky
Stav na začiatku
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
Stav na konci

Oceniteľné práva
(014)

Softvér
(013)

Goodwill
(015)

Ostatný
DNM
(019)

Obstaranie DNM
(041)

Poskytnuté
preddavky
na DNM
(051)

SPOLU

995 320
29 040
68 079

9 843
3 160

188 869
7 446
4 383

1 194 032
79 292
112 108

956 281

13 003

191 932

1 161 216

740 323
77 799
68 080

7 331
1 039

184 529
8 067
4 383

932 183
86 905
724 663

750 042

8 370

188 213

946 625

254 997
206 239

2 512
4 633

4 340
3 719

261 849
214 591

39 646
39 646

a.2) Informácie o dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie v nadväznosti na členenie položiek súvahy:
Beţné účtovné obdobie
Dlhodobý
PestovaStádo
Preddavky
Veci a
Ostatný
Obstaranie
hmotný
Pozemky
Stavby
teľské
a ťažné
na
súbory
DHM
DHM
SPOLU
(účet 031)
(021)
porasty
zvieratá
DHM
majetok
(022)
(029)
(042)
(025)

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci

851 609

(026)

(052)

13 292

8 605 557
7 253
37 359

29 217 039
912 674
328 687

4 277 573 111 606
102 052 995 800
29 600 1 021 979

838 317

8 575 451

29 801 026

4 350 025

3 548 729
286 730
37 359

16 424 983
2 105 878
328 687

3 111 527
269 379
29 600

23 085 239
2 661 987
395 646

3 798 100

18 202 174

3 351 306

25 351 580

102 130

3 997

5 452

111 579

12 442

2 400

4 316

19 158

89 688

1 597

1 134

92 419

4 954 698
4 687 663

12 788 059
11 597 255

1 160 594
997 586

85 426

110 367
100 367

43 173 751
2 017 779
1 531 284

10 000

43 660 245

Oprávky
Stav na začiatku
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci

Opravné položky
Stav na začiatku
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci

Zostatková hodnota
Stav na začiatku
Stav na konci

851 609
838 317

111 606
85 426

110 367
10 000

19 976 933
18 216 247
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Dlhodobý
hmotný
majetok
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
Oprávky
Stav na začiatku
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
Opravné položky
Stav na začiatku
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
Stav na konci

IČO: 36011509
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Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pozemky
(účet 031)
862 988

Stavby
(021)

Veci a
súbory
(022)

Pestovateľské
porasty
(025)

Stádo
a ťažné
zvieratá
(026)

Ostatný
DHM
(029)

Obstaranie
DHM
(042)

Preddavky
na
DHM
(052)

SPOLU

11 379

8 552 095
68 727
15 265

28 881 979
1 415 472
1 080 412

4 257 496
211 302
191 225

157 930
1 648 148
1 694 472

161 303
704 737
755 673

42 873 791
4 048 386
3 748 426

851 609

8 605 557

29 217 039

4 277 573

111 606

110 367

43 173 751

3 283 891
280 103
15 265

14 855 040
2 650 355
1 080 412

2 939 662
363 090
191 225

21 078 593
3 293 548
1 286 902

3 548 729

16 424 983

3 111 527

23 085 239

97 370
13 787
9 027

7 123
722
3 848

10 247
1 637
6 432

114 740
16 146
19 307

102 130

3 997

5 452

111 579

5 170 834
4 954 698

14 019 816
12 788 059

1 307 587
1 160 594

862 988
851 609

157 930
111 606

161 303
110 367

21 680 458
19 976 933

Komentár: UJ nekapitalizovala žiadne úroky do obstarávacej ceny odpisovaného dlhodobého majetku.
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 beţné 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
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Hodnota za beţné účtovné obdobie
35 684 633

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:
[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: nie je náplň
pre uvedenú položku
1. Náklady na výskum vynaložené v bežnom účtovnom období:
2. Neaktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období:
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3. Aktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období (účet 012):
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:
Beţné účtovné obdobie

Obchodné meno
a sídlo spoločnosti,
v ktorej má ÚJ
umiestnený DFM

Podiel ÚJ
na ZI
v %

Podiel na iných
Hodnota vlastného
zložkách vlastného imania ÚJ, v ktorej
imania UJ, v ktorej má má ÚJ umiestnený
UJ umiestnený DFM
DFM

Výsledok
hospodárenia ÚJ,
v ktorej má ÚJ
umiestnený DFM

CP a podiely v prepojenej UJ – podielová účasť v dcérskej UJ s rozhodujúcim vplyvom (riadok 22 súvahy)
PPS NTS s.r.o.
100
159 302
-131 627
PPS Pers. služby s.r.o
100
59 205
29 289
Total Steel Partner s.r.o
100
-126 581
-213 119
PPS Logistic s.r.o.
100
-124 311
1.Strojárenská s.r.o.
100
-316
-1 067
CP a podiely, okrem PUJ - podielová účasť v inej UJ s podstatným vplyvom - nad 20 % (riadok 23 súvahy)

Účtovná
hodnota
DFM

159 302
59 205
0
0
0

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:
Beţné účtovné obdobie
Dlhodobý Podielová Podielová Ostatné
finančný účasť v PUJ účasť,
CP
majetok (061A,062A okrem PUJ a podiely
063A)

(062A)

(063A)

Pôžičky
PUJ
(066A)

Pôžičky,
okrem PUJ
(066A)

Ostatné
pôžičky
(067A)

Pôžičky
Dlhové CP
a ostatný a ostatný DFM
(T≥1R)
DFM
(066A,067A,
(065A,
069A)
069A)

Obstaranie
Účty
a
v bankách
SPOLU
preddavky
(T>1R)
(043,053)
(22xA)

Prvotné ocenenie
Stav
495 258
na začiatku
Prírastky
59 567
Úbytky
336 318
Presuny
Stav
218 507
na konci
Opravné položky
Stav
na začiatku
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav
na konci

180

495 438

180

59 567
336 498

0

218 507
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Účtovná hodnota
Stav
495 258
na začiatku
Stav
218 507
na konci

IČO: 36011509

DIČ: 2020447891

180

495 438

0

0

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobý Podielová
Podielová Ostatné
finančný účasť v PUJ
účasť,
CP
majetok (061A,062A, okrem PUJ a podiely
063A)

(062A)

(063A)

Pôžičky
PUJ
(066A)

Pôžičky,
okrem PUJ
(066A)

Ostatné
pôžičky
(067A)

Dlhové CP a
Pôžičky
ostatný a ostatný DFM
Účty
DFM
(T≥1R)
v bankách
(065A,
(066A,067A,
(T>1R)
069A)
069A)
(22xA)

Obstaranie
a
preddavky
(043,053)

SPOLU

Prvotné ocenenie
Stav
426 776
na začiatku
Prírastky
4 948 921
Úbytky
4 880 439
Presuny
Stav
495 258
na konci
Opravné položky
Stav
na začiatku
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav
na konci
Účtovná hodnota
Stav
426 776
na začiatku
Stav
495 258
na konci

721

427 497

541

4 948 921
4 880 980

180

495 438

721

427 497

180

495 438

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 poloţky

RH / VI

Realizovateľné CP a podiely (063)

RH

Iné (§ 27/1 ZoU) ...........................

RH

Realizovateľné CP a podiely (061)

VI

Suma

MD/DAL

Vplyv na výsledok

218 507

MD

x

Vplyv na imanie

-5 875 867

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
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Hodnota za beţné účtovné obdobie

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 poloţky 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
Materiál
Nedokončená výroba a
polotovary vlastnej výroby
Výrobky
Zvieratá
Tovar
Poskytnuté preddavky na
zásoby
Zásoby spolu (R34 súvahy):

Stav OP
na začiatku
účtovného
obdobia
8 958
32 304

Tvorba
OP

Beţné účtovné obdobie
Zúčtovanie OP
Zúčtovanie OP
z dôvodu
z dôvodu zániku
vyradenia majetku
opodstatnenosti
z účtovníctva
42 264

Stav OP
na konci
účtovného
obdobia
51 222

158 150

190 454

25 297

25 297

20 042
61 304

20 042
225 711

287 015

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: bez náplne
Zásoby

Hodnota za beţné účtovné
obdobie

Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo
Zásoby, s obmedzeným právom s nim i nakladať
o) Zákazková výroba (§ 30 PU) a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj (§ 30d PU): bez náplne
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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

Stav OP
na začiatku
účtovného
obdobia

Dlhodobé pohľadávky
celkom (R41 súvahy)
- z toho:
dlhé pohľadávky
z obchodného styku
- z toho:
ostatné dlhé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
celkom (R53 súvahy)
- z toho:
krátke pohľadávky
z obchodného styku
- z toho:
ostatné krátke pohľadávky

Tvorba
OP

Beţné účtovné obdobie
Zúčtovanie OP
Zúčtovanie OP
z dôvodu vyradenia
z dôvodu zániku
majetku
opodstatnenosti
z účtovníctva

Stav OP
na konci
účtovného
obdobia

30 710

818

12

31 516

30 048

818

12

30 854

662

662

Najvýznamnejšie prechodne znehodnotené pohľadávky a výška opravnej položky:
Dlţník

Menovitá hodnota

Opravná poloţka

pohľadávky

(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 50 % k pohľadávkam nad 180 dní po
lehote splatnosti a vo výške 100 % k pohľadávkam nad 360 dní po lehote splatnosti.
q) Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:
názov poloţky
Dlhodobé pohľadávky (R41 súvahy)
Krátkodobé pohľadávky (R53)
názov poloţky
Dlhodobé pohľadávky (R41 súvahy)
Krátkodobé pohľadávky (R53)

do lehoty splatnosti
194 428
2 852 544

Beţné účtovné obdobie
po lehote splatnosti
887 842

pohľadávky spolu
194 428
3 740 386

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
do lehoty splatnosti
po lehote splatnosti
pohľadávky spolu
158 353
158 353
5 163 355
1 615 663
6 779 018

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:
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Beţné účtovné obdobie
Hodnota predmetu
Hodnota pohľadávky
záloţného práva

Opis predmetu záloţného práva
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou
formou zabezpečenia
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné
právo
Hodnota pohľadávok, s obmedzeným právom s nimi
nakladať

26 500 000

26 500 000

s) Výpočet odloţenej daňovej pohľadávky (§ 10 PU):
Titul

Účtovná
základňa

Dočasný rozdiel zostatkových cien
odpisovaného majetku (UZC<DZC)
Nedaňové opravné položky
k zásobám
Nedaňové opravné položky
k pohľadávkam
Nedaňové rezervy
Odpočet daňovej straty
Záväzky (náklady) podmienené
zaplatením (§ 17/19; § 17/27 ZDP)
Iné – oceň. rozdiel účtu 061
SPOLU:

Daňová
základňa

Rozdiel

Sadzba
dane
(%)
92 421
22

287 014

22

63 143

31 516

22

6 933

444 406

22
22
22

97 769

28 407
X

22
x

6 249
194 428

x

x

Odloţená
daňová
pohľadávka
20 333

x

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)
Zloţka krátkodobého fin. majetku

Beţné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Krátkodobý FM v PUJ (R67 súvahy)
Krátkodobý FM, okrem PUJ (R68 súvahy)

114 218

Vlastné akcie a vlastné podiely (R 69 súvahy)

83 187
4 698 833

Obstaranie krátkodobého FM (R70 súvahy)
SPOLU (R66 súvahy):

114 218

4 782 020

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
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Krátkodobý fin. majetok

IČO: 36011509

RH/VI

CP a podiely (§ 27/1 ZoU)

RH

Podiely – účet 061,062 (§ 27/9 ZoU)

VI

Suma

MD/DAL

DIČ: 2020447891

Vplyv na výsledok

Vplyv na imanie
x

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

Zúčtovanie OP
Tvorba 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 poloţky

Hodnota za beţné 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.
Spoločnosť odkúpila v roku 2013 vlastné akcie v menovitej hodnote 332 eur za akciu v počte 2 175 akcií. Celková
kúpna cena bola 4 698 833 eur. V apríli 2015 spoločnosť vlastné akcie predala spoločnosti ProEast za predajnú
cenu 1 050 000 eur, čo znamenalo pre spoločnosť PPS Group a.s. stratu v sume 3 648 833 eur.
y) Významné položky časového rozlíšenia aktív - nákladov budúcich období a príjmov budúcich období:
Názov poloţky
Náklady budúcich období dlhodobé – účet 381A, 382A (R75 súvahy)
Reklama Mesto Detva
Náklady budúcich období krátkodobé – účet 381A, 382A (R76 súvahy)
Poistenie majetku
IT služby

Suma
2 000
2 000
68 220
19 363
21 842
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Príjmy budúcich období dlhodobé – účet 385A (R77 súvahy)
Príjmy budúcich období krátkodobé – účet 385A (R78 súvahy)

2) Informácie k poloţkám – 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 31.12.2015 je 5 681 916 eur.
2. Hodnota upísaného vlastného imania – počet a menovitá hodnota akcií (podielov) upísaných počas účtovného
obdobia a iný titul zmeny vlastného imania počas účtovného obdobia:
Spoločnosť počas účtovného obdobia upísala 3 539 ks akcií v celkovej hodnote 1 174 948 eur. K 31.12.2015
základné imanie tak tvorí 19 539 ks akcií.
3. Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období:
Názov poloţky
Účtovný zisk
Rozdelenie účtovného zisku
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 poloţky
Účtovná strata
Vysporiadanie účtovnej straty
Zo zákonného rezervného fondu
Zo štatutárnych a ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Úhrada straty spoločníkmi, členmi
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov
Iné
Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
Beţné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
491 640,81
Beţné účtovné obdobie

491 640,81
491 640,81

4. 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):
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Názov ÚJ
PPS Personálne služby
Spolu :
PPS NTS
Total Steel Partner
1.Strojárenská
Spolu :

IČO: 36011509

Hodnota precenenia

Vyčíslenie
dane

28 408
28 408
- 131 627
86 538
180
- 44 909

DIČ: 2020447891

odloženej Druh odloženej dane
6 250
6 250
- 28 958
19 038
40
- 9 880

Pohľadávka
Záväzok
Záväzok
Záväzok

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 pouţitia rezerv:
Beţné účtovné obdobie
Názov poloţky

Dlhodobé rezervy spolu
(riadok 118 súvahy):
- z toho:
Odchodné
Záručné opravy
Krátkodobé rezervy spolu
(riadok 136 súvahy):
- z toho:
Nevyčerpané dovolenky
Odmeny
Ostatné-audit,výročná správa
Emisné kvóty
Odchodné
Pracovné jubileá
RZZP
Záručné opravy

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Tvorba

148 569

83 091

91 491
57 078

Použitie

Zrušenie

Stav
na konci
účtovného
obdobia

57 078

174 582

28 848
54 243

57 078

120 339
54 243

679 461 1 396 958

1 281 490

794 928

564 866

1 166 896

381 267
127 963
11 100
4 774
203 642
29 014
9 358
27 810

10 400
45
35 342
38 829
29 978

983 297
127 963
11 100
4 774
203 642
29 014
9 358
27 810

10 400
45
35 342
38 829
29 978

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Názov poloţky

Dlhodobé rezervy spolu
(riadok 118 súvahy):
- z toho:
odchodné
Súdne spory
Pracovné jubileá
Záručné opravy
Krátkodobé rezervy spolu
(riadok 136 súvahy):
- z toho:
Nevyčerpané dovolenky

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

Stav
na konci
účtovného
obdobia

312 434

163 865

148 569

147 493
17 317
28 982
118 642

56 002
17 317
28 982
61 565

91 491
0
0
57 078

656 515

649 482

626 536

679 460

505 712

564 866

505 712

564 866
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Ostatné-audit,výročná správa
Emisné kvóty
Flexikonto
Odchodné
Pracovné jubileá
RZZP
Záručné opravy

11 000
689
46 466
13 559
7 473
5 000
66 616

10 400
45
35 342
38 829

DIČ: 2020447891

11 000
689
46 466
13 559
7 473
5 000
36 637

10 400
45
0
35 342
38 829
0
29 978

c) Hodnota záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:
názov poloţky
Dlhodobé záväzky (R102 súvahy)
Krátkodobé záväzky (R122 súvahy)

názov poloţky
Dlhodobé záväzky (R102 súvahy)
Krátkodobé záväzky (R122 súvahy)

do lehoty splatnosti
4 986 820
6 614 448

Beţné účtovné obdobie
po lehote splatnosti
390 156

záväzky spolu
4 986 820
7 004 604

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
do lehoty splatnosti
po lehote splatnosti
záväzky spolu
5 334 941
5 334 941
8 688 509
692 976
9 381 485

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 poloţky
Dlhodobé záväzky spolu (R102)
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 5
rokov vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad
5 rokov
Krátkodobé záväzky spolu (R122)
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1
vrátane
Záväzky po lehote splatnosti

4 986 820

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
5 334 941

4 986 820

5 334 941

0

0

7 004 604

9 381 485

6 614 448

8 688 509

390 156

692 976

Beţné účtovné obdobie

[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
Poloţky záväzkov

Beţné účtovné obdobie
Forma
Hodnota záväzkov
Zabezpečenia

Záväzky zabezpečené záložným právom
Záväzky zabezpečené inou formou zabezpečenia
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f) Výpočet odloţeného daňového záväzku (§ 10 PU):
Titul

Účtovná
základňa

Dočasný rozdiel zostatkových cien
odpisovaného majetku (UZC>DZC)
Pohľadávky (výnosy) podmienené
prijatím (§ 17/19/c; § 52/12 ZDP)
Iné - oceň. rozdiel účtu 061
SPOLU:

Daňová
základňa

18 342 480

10 644 615

Rozdiel

Sadzba
dane
(%)
22

7 697 865

Odloţený
daňový
záväzok
1 693 530

22
5 875 867
X

544 122
x

5 331 745
X

22
x

1 172 984
2 866 514

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 poloţky

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
71 498
132 475
10 272

Beţné účtovné obdobie

Začiatočný stav sociálneho fondu (SF)
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov
Tvorba sociálneho fondu zo zisku
Ostatná tvorba sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu spolu
Čerpanie sociálneho fondu
Konečný zostatok SF (R114 súvahy):

39 586
97 427
97 427
171 278
-34 265

142 747
174 659
39 586

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:
Beţné účtovné obdobie
Názov poloţky

mena

charakter úveru
(napr. investičný,
prevádzkový,
preklenovací)

Dlhodobé záväzky - pôţičky (R102 súvahy)
Magna trade
EUR
Dlhodobé bankové úvery (R121 súvahy)
SLSP 1
EUR
SLSP 2
EUR
SLSP 3
EUR
Krátkodobé záväzky - pôţičky (R129 súvahy)
DAM a.s.-úroky
EUR
TSP s.r.o. - úroky
EUR
Krátkodobé bankové úvery (R139 súvahy)

Hodnota
v cudzej
mene

hodnota
v eur

415 847

výška úroku
(%)

splatnosť

6%

175 913 1M Eu+2%
46 263 1M Eu+2%
369 540 1M Eu+2%

30.6.2017
30.6.2017
25.5.2018

610
1 515
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Tatrabanka
EUR
Komerční banka
EUR
SLSP 1
EUR
SLSP 2
EUR
SLSP 3
EUR
SLSP - kontokorent
EUR
SLSP – kontokorent
EUR
Komerč.banka-kontok.
EUR
Krátkodobé finančné výpomoci (R140 súvahy)

DIČ: 2020447891

48 276
356 364
351 888
92 568
260 880
392 831
3 852 106
1 991 085

1M Eu+1,5
1MEu+1,39
1M Eu+2%
1M Eu+2%
1M Eu+2%
1M Eu+2%
1M Eu+2%
1M Eu+2%

31.1.2016
31.7.2016
30.6.2017
30.6.2017
25.5.2018
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016

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:

Suma

Názov poloţky
Výdavky budúcich období dlhodobé - účet 383A (R142 súvahy)
Výdavky budúcich období krátkodobé – účet 383A (R143 súvahy)
Výnosy budúcich období dlhodobé – účet 384A (R144 súvahy)
Novoobjavený majetok
Výnosy budúcich období krátkodobé – účet 384A (145 súvahy)
Emisné kvoty

62 628
109 444
10 857

Novoobjavený majetok
3) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu v poznámkach prenajímateľa: bez náplne
Beţné účtovné obdobie
Názov
poloţky

Splatnosť
do jedného
roka vrátane

od jedného roka
do piatich rokov
vrátane

viac ako päť
rokov

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
Splatnosť
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:
Beţné účtovné obdobie
Názov
poloţky
Istina
Finančný náklad
Spolu

Splatnosť
do jedného
roka vrátane

405 404
20 881
426 285

od jedného roka
do piatich rokov
vrátane

498 014
11 459
509 473

viac ako päť
rokov

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
Splatnosť
do jedného
roka vrátane

282 064
20 629
302 693

od jedného roka
do piatich rokov
vrátane

viac ako päť
rokov

483 009
15 367
498 376
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5a-e,g) Ďalšie informácie o odloženej dani:
Beţné účtovné
obdobie

Názov poloţky

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
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
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

194 428

158 353

2 866 514

2 741 664

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

22

22

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):
Beţné účtovné obdobie
č.

Názov poloţky

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Výsledok hospodárenia pred zdanením (R100 DP)
Teoretická daň (bez pripočítateľných a odpočítateľných položiek)
Pripočítateľné položky spolu (R200 DP)
Odpočítateľné položky (R300 DP)
Odpočet daňovej straty (R410 DP)
Základ dane (R500 DP):
Úpravy splatnej dane (úľavy, zápočet, licencia)
Splatná daň z príjmov po úpravách:
Odložená daň z príjmov:
CELKOVÁ DAŇ Z PRÍJMOV:

č.
1
2
3
4
5
6

základ
dane
-4 334 094
x
3 926 327
744 706
0
-1 152 473
x
x
x

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Názov poloţky
základ
Výsledok hospodárenia pred zdanením (R100 DP)
Teoretická daň (bez pripočítateľných a odpočítateľných položiek)
Pripočítateľné položky spolu (R200 DP)
Odpočítateľné položky (R300 DP)
Odpočet daňovej straty (R410 DP)
Základ dane (R500 DP):

dane
-296 303
246 582
948 625

suma
dane
x
953 501
863 792
-163 835
0
x
2 880
85 144
88 024

suma
dane
x
54 248
-208 698
0
0

% dane
x
22
19,93
3,78
0
x
22
22

% dane
x
18
70
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Úpravy splatnej dane (úľavy, zápočet, licencia)
Splatná daň z príjmov po úpravách:
Odložená daň z príjmov:
CELKOVÁ DAŇ Z PRÍJMOV:

x
x
x

DIČ: 2020447891

2 887
192 451
195 338

22
22

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 poloţkách 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 POLOŢKY 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 sluţieb účtovnej jednotky a hlavných oblastí odbytu:

Tuzemsko
Krajiny EÚ
Ostatné
spolu

Bežný rok
4 370 163
40 488 753
435 420
45 294 336

Výrobky
Minulý rok
22 075 340
26 161 613
23 685
48 260 638

Bežný rok
273 435
299 230
7 129
579 796

Sluţby
Minulý rok
625 599
63 742
689 341

Tovar
Bežný rok Minulý rok
4 067
57 182
509 061
1 677
18 486
531 614
58 859

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 poloţky

Beţné
účtovné
obdobie
Konečný
zostatok

Nedokončená výroba
a polotovary vlastnej výroby
Výrobky
Zvieratá
Spolu
Manká a škody
Reprezentačné
Dary
Iné
Zmena stavu
vnútroorganizačných zásob
vo výkaze ziskov a strát

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
Konečný
zostatok

Začiatočný
stav

Zmena stavu
vnútroorganizačných
zásob
Beţné
Bezprostredne
účtovné
predchádzajúce
obdobie
účtovné obdobie

3 711 605

4 485 779

3 324 765

-774 174

1 161 014

1 061 752

1 541 925

706 275

- 480 173

835 650

4 773 357
33 312
x
x
x

6 027 704
9 670
x
x
x

4 031 040
X
x
x
X

-1 254 347
33 312

1 996 664
9 670

- 198 251

52 661

-1 419 286

2 058 995

x

x

x
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c) Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov (účtová skupina 62x):
Opis účtovného prípadu aktivácie
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou

Suma aktivovaných výnosov
Beţný rok
Minulý rok
171 068
222 881

Aktivácia - účtová skupina 62x (R07 VZaS)
d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti (účtová skupina 64x):
Opis účtovného prípadu
Ostat.význam.položky výnosov z hosp. činnosti,z toho:
Výnos z postúpenia pohľadávok
Náhrady od poisťovní
Náhrady škody-nepodarky,dodávatelia
Ostatné

Suma výnosov z hospodárskej činnosti
Beţný rok
Minulý rok
21 047 574
127 933
20 678 125
0
79 613
49 668
96 093
24 365
193 743
53 900

e) celková suma osobných nákladov - v členení na mzdy, ostatné náklady na závislú činnosť, sociálne poistenie,
zdravotné poistenie, sociálne zabezpečenie:
Opis účtovného prípadu
Mzdové náklady
Ostatné osobné náklady na závislú činnosť
Náklady na sociálne poistenie

Suma osobných nákladov
Beţný rok
Minulý rok
10 617 063
10 529 674
1 226 841
1 076 539
3 792 318
3 641 360

Osobné náklady spolu (R15 výkazu ZaS)

15 636 222

15 247 573

e) 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
Výnosy z predaja CP a podielov (661)
Výnosové úroky (662)
Kurzové zisky počas roku (663.A)
Kurzové zisky k závierkovému dňu (663.A)
Ostatné finančné výnosy (66x)
Výnosy z finančnej činnosti spolu (R29 výkazu ZaS)

Suma finančných výnosov
Beţný rok
Minulý rok
2 050 000
14 695
12 859
6 723
8 188
391
529
2 071 809

21 576

g) Opis a suma významných položiek nákladov na nákup služieb (účtová skupina 51x):
Opis účtovného prípadu
Opravy a udržiavanie
Cestovné náklady
Reprezentačné
Služby–kooperácie, nájom, stráženie, preprava, pers.líz.
Náklady na nákup sluţieb (R14 výkazu ZaS)

Náklady na nákup sluţieb
Beţný rok
Minulý rok
498 018
370 253
35 859
33 049
18 709
34 648
7 602 954
8 627 179
8 155 540
9 079 529

h) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti (účtová skupina 54x):
Opis účtovného prípadu
Náklady na poistenie majetku

Ostatné náklady z hospodárskej činnosti
Beţný rok
Minulý rok
114 108
108 115
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11 581
14 805
20 817 071
74 872
21 032 437

4 200
13 700
13 036
99 762
238 813

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
Náklady z predaja CP a podielov (561)
Nákladové úroky (562)
Kurzové straty počas roku (563.A)
Kurzové straty k závierkovému dňu (563.A)
Ostatné finančné náklady (56x)
Náklady na finančnú činnosť spolu (R45 výkazu ZaS)

Suma finančných nákladov
Beţný rok
Minulý rok
4 816 804
248 371
244 758
52 150
34 734
4 335
4 010
49 676
52 723
5 171 336
336 225

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) – bez náplne.
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 za overenie účtovnej závierky
Iné uisťovacie služby
Daňové poradenstvo
Neaudítorské služby

Náklady na audit a poradenstvo
Beţný rok
Minulý rok
14 100
14 400

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 poloţky
Tržby z predaja tovaru (604, 607)
Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)
Tržby z predaja služieb (602, 606)
Iné súvisiace výnosy (64x, 66x)
Čistý obrat celkom

531 614
45 294 336
579 796

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
58 859
48 260 638
689 341

46 405 746

49 008 838

Beţné účtovné
obdobie

[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
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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
Tuzemsko (typ - výrobky, tovar, služby)
Európska únia (typ - výrobky, tovar, služby)
Tretie štáty (typ - výrobky, tovar, služby)

Beţné účtovné
obdobie
4 647 665
41 297 047
461 034

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
22 758 121
26 227 032
23 685

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:
V súdnom spore je spoločnosť žalovaná Ing. Violou Juhásovou – VEGA vo veci nezaplatenej faktúry v celkovej výške
7 389 EUR. Proti rozsudku podala žalobkyňa odvolanie.
Obchodná spoločnosť má v Komerčnej banke platobnú záruku za colný dlh v sume 65 000 EUR a taktiež platobnú
záruku v sume 225 016 EUR. Uvedená záruka je zabezpečená voči Slovenskej sporiteľni za účelom krytia záväzkov
vzniknutých v súvislosti so zmluvou zo dňa 28.5.2013 o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí s právom kúpy
prenajatej veci týkajúcej sa montáže, prenajatia a následného odkúpenia priemyselného LED osvetlenia výrobnej haly
č. 6 od spoločnosti HH Elektro s.r.o. Nitra. V Tatra Banke spoločnosť ručí za tretí subjekt – Daniela Waldvogela na
základe zmluvy č. S01958/2012.
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 poloţky
Prenajatý majetok
Majetok prijatý do úschovy
Pohľadávky z opcií
Záväzky z opcií
Iné položky - materiál CO

84 783
13 648

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie
45 088
13 648

29 150

27 972

Beţné účtovné
obdobie

V spoločnosti sa nachádza majetok vo vlastníctve tretích osôb. Sú to prípravky dodané zákazníkom, ktoré sa používajú vo
výrobnom procese v sume 3 943 713 EUR. Evidujú sa na podsúvahových účtoch, ktoré sú členené podľa jednotlivých
zákazníkov. Spoločnosť eviduje na podsúvahových účtoch prenajímaný majetok a majetok civilnej obrany.
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Článok VI – UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO ZÁVIERKOVOM DNI
Významné udalosti, ktoré nastali v čase po závierkovom dni - do dňa zostavenia účtovnej závierky, ktoré nie sú
zohľadnené v súvahe alebo vo výkaze ziskov a strát:
a) Rokovania s finančnými inštitúciami o refinancovaní existujúceho bankového portfólia s cieľom zosúladenia
prevádzkového financovania s aktuálnou výkonnosťou firmy zabezpečením dlhodobého financovania
dlhodobých aktív.
b) Redukcia počtu pracovníkov s cieľom zefektívnenia produkcie, ktorá sa prejavila v zlepšenom hospodárení už
počas 1. Q 2016.
c) V čase zostavenia účtovnej závierky prebiehali rokovania týkajúce sa zmeny akcionárov.
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.
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

PPS Personálne sluţby

predaj -služby
kúpa -služby
predaj
úver, pôžička
predaj-zvarence,mat.
kúpa-materiál
predaj
poskytnutie služby
úver, pôžička
Kúpa
predaj
kúpa-právne služby
kúpa-poradenstvo

PPS NTS s.r.o.
Total Steel Partner
1. Strojárenská
DETVA ASSETS MANAGMENT
PPS Logistic s.r.o. v „likvidácii“
Futej Partners,s.r.o.
ProEast s.r.o.

Beţné účtovné
obdobie
109 438
3 614 477
2 065 846
46 405
1 208
1 062
105 862
106 000

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
191 283
5 882 085
31 104
555 759
24 940 455
21 202
120
2 014
23 663
158 793
101 769
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MGM Development, s.r.o.
KMi invest, spol. s r.o.
Nova Steeel Partner, s.r.o.

DIČ: 2020447891

kúpa-poradenstvo
kúpa-doprava
kúpa-poradenstvo
predaj-zvarence,mater.

6 150
9 539
412 742
1 955 106

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

Beţné účtovné
obdobie

Štatutárny orgán
- druh príjmu (výhody): peňažný príjem
Dozorný orgán
- druh príjmu (výhody): peňažný príjem
Iný orgán účtovnej jednotky
- druh príjmu (výhody):poskytnutá záruka

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

19 200

75 813

33 510

28 432

500 000

500 000

Článok VIII – OSTATNÉ INFORMÁCIE
1) Informácie o práve poskytovať sluţby 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

Článok IX – PREHĽAD O POHYBE VLASTNÉHO IMANIA
Beţné účtovné obdobie
Stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia:

12 452 882

Zvýšenie alebo zníţenie vlastného imania počas účtovného obdobia:

-4 160 207

Stav vlastného imania na konci účtovného obdobia:
Dôvody zmien vlastného imania v členení:
a) základné imanie zapísané do obchodného registra (účte 411):

8 292 675
X
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):

1 062 400

e) ostatné kapitálové fondy (účet 413):
f) oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (účet 414, 415, 416):

-5 875 867

g) ostatné fondy tvorené zo zisku (účet 423, 427):
h) nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428):

18 491 778
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i) neuhradená strata minulých rokov (účet 429):

-6 752 731

j) účtovný zisk alebo účtovná strata (účet 431):

-4 422 118

k) vyplatené dividendy:
l) ďalšie zmeny vlastného imania:

-697 735

m) zmeny účtované na účte fyzickej osoby (účet 491):
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia:

18 958 294

Zvýšenie alebo zníţenie vlastného imania počas účtovného obdobia:

-6 505 412

Stav vlastného imania na konci účtovného obdobia:

12 452 882

Dôvody zmien vlastného imania v členení:

x

a) základné imanie zapísané do obchodného registra (účte 411):

5 312 000

b) základné imanie nezapísané do obchodného registra (účet 419):
c) emisné ážio (účet 412):
d) zákonné rezervné fondy (účet 417, 418, 421, 422):

5 761 233

e) ostatné kapitálové fondy (účet 413):
f) oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (účet 414, 415, 416):

- 5 713 276

g) ostatné fondy tvorené zo zisku (účet 423, 427):
h) nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428):

13 845 656

i) neuhradená strata minulých rokov (účet 429):

-6 261 090

j) účtovný zisk alebo účtovná strata (účet 431):

- 491 641

k) vyplatené dividendy:
l) ďalšie zmeny vlastného imania:
m) zmeny účtované na účte fyzickej osoby (účet 491):
Článok X – PREHĽAD PEŇAŢNÝCH TOKOV pri pouţití nepriamej metódy
Označenie
poloţky

Z/S
A. 1.
A. 1. 1.

Obsah poloţky
Peňaţné toky z prevádzkovej činnosti
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou
z príjmov (+/-)
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia
z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A.
1. 1. až A. 1. 13.)
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
majetku (+)

Beţné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie

-4 334 094

- 296 302

5 531 741

2 891 839

2 483 706

2 892 077
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A. 1. 2.

IČO: 36011509

Obsah poloţky
Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto
majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho
predaja (+)
Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)

DIČ: 2020447891

Beţné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie

33 338

51 955

26 014

- 163 865

207 357

- 160 943

2 684

68 313

A. 1. 7.

Zmena stavu opravných položiek (+/-)
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov
(+/-)
Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)

A. 1. 8.

Úroky účtované do nákladov (+)

248 371

244 758

A. 1. 9.

Úroky účtované do výnosov (-)

-14 695

12 859

A.1. 10.

Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným
ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)

-7 114

- 529

56 485

4 010

2 595 595

- 56 796

A. 1. 4.
A. 1. 5.
A. 1. 6.

A. 2. 1.

Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným
ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka (+)
Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku,
ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)
Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú
výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré
sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov
(+/-)
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.)
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)

A. 2. 2.

Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)

-2 229 949

- 1 023 503

A. 2. 3.

Zmena stavu zásob (-/+)
Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou
majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov
a peňažných ekvivalentov (-/+)
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.)
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných
činností (+)
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú
do finančných činností (-)

2 228 756

- 2 454 212

-31 031

- 43 305

5 203 684

- 468 827

14 695

12 859

-248 371

- 244 758

A. 1. 11.
A. 1. 12.
A. 1. 13.

A. 2.

A. 2. 4.

A. 3.
A. 4.
A. 5.

-100 000

4 006 035

- 3 064 364

4 038 259

456 656

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré
sa začleňujú do finančných činností (+)
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Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie

Beţné
účtovné
obdobie

Obsah poloţky

A. 6.

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku,
s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností(-)

A. 7.

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-),
(súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých,
ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných
činností (-/+)
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-),
(súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)

A.

DIČ: 2020447891

-52 510

- 151 481

4 917 498

- 852 207

-2 800

1 262 063

4 914 698

409 856

Peňaţné toky z investičnej činnosti
B. 1.

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)

B. 2.

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)

-928 771

- 778 483

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 (-)

-379 586

- 4 929 810

448 132

222 881

B. 5.
B. 6.

B. 13.
B.

Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)
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 (+)
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 (-)
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti
(súčet B. 1. až B. 19.)

- 47 257

1 050 000

189 775

- 5 532 669

Peňaţné toky z finančnej činnosti
C. 1.

Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)

477 213

23 315

C. 1. 2.

Príjmy z precenenia cenných papierov do vlastného
(+)

477 213

23 315

-5 328 871

5 045 887

19

4 776 151

C. 1. 5.
C.1. 8.
C. 2.

C. 2. 3.

imania

Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií
a vlastných obchodných podielov (-)
Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného
imania (-)
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých
záväzkov z finančnej činnosť,
(súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)
Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla
banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré
boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)
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Poznámky Úč PODV 3 – 01

Označenie
poloţky

IČO: 36011509

Obsah poloţky

C. 2. 5.

Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke
poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou
úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu
činnosti (-)
Príjmy z prijatých pôžičiek (+)

C. 2. 6.

Výdavky na splácanie pôžičiek (-)

C. 2. 4.

C. 2. 7.

C. 2. 9.

C. 6.
C. 7.
C.
D.
E.
F.

G.

H.

Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je
predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)
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 (-)
Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené
na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú
za peňažné toky z investičnej činnosti (-)
Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj
alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z
investičnej činnosti (+)
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti
(súčet C. 1. až C. 9.)
Čisté zvýšenie alebo čisté zníţenie peňaţných
prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)
Stav peňaţných prostriedkov a peňaţných ekvivalentov
na začiatku účtovného obdobia (+/-)
Stav peňaţných prostriedkov a peňaţných ekvivalentov
na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových
rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka (+/-)
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňaţným prostriedkom
a peňaţným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka (+/-)
Zostatok peňaţných prostriedkov a peňaţných
ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o
kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka (+/-)

DIČ: 2020447891

Beţné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie

-5 328 911

- 1 028 221

415 847

1 970 827

-21 538

- 11 666

-394 287

- 661 204

-4 851 658

5 069 202

252 815

- 53 611

13 250

70 342

266 064

16 731

-49 371

- 3 481

216 693

13 250
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Výročná správa 2015 je verejným dokumentom. V printovej forme je na
vyžiadanie dostupná v sídle spoločnosti.
Elektronická verzia vo formáte pdf je k dispozícii na stiahnutie na internetovej
stránke www.ppsgroup.sk/dokumenty, kde sa nachádza aj archív minulých
ročníkov.
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