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PRÍHOVOR PREDSEDU
PREDSTAVENSTVA
SPOLOČNOSTI,
JUDr. DANIELA FUTEJA

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

Tradícia strojárskeho priemyslu má na Slovensku svoje pevné základy práve u 

nás – v Detve – pričom legendárny status nášho podniku z minulosti dnes 

znovu ožíva a stáva sa pojmom aj v súčasnosti. Strojárne pod Poľanou úspešne 

fungujú už celé desaťročia, pričom dnes sú takmer na konci náročného procesu 

transformácie na moderný a efektívne fungujúci závod, ktorý obstojí v 

porovnaní so svetovou špičkou. PPS Group a.s. dnes zamestnáva stovky kvali-

fikovaných a skúsených pracovníkov, má vybudovanú rozsiahlu sieť obchod-

ných partnerov po celom svete a dosahuje ekonomické výsledky, na ktoré 

môžeme byť právom hrdí, najmä pri pohľade na osud iných strojárskych pod-

nikov na Slovensku s podobnou minulosťou.

Výročná správa PPS Group a.s. je opäť príležitosťou bilancovať a predstaviť vám 

najdôležitejšie míľniky, ktorými naša spoločnosť prešla v roku 2016.

Priestory, technológie, ale predovšetkým ľudské zdroje a skúsenosti, ktoré v 

Detve máme, nás predurčujú sústrediť sa na to, na čo máme vytvorené najlepšie 

podmienky. Aj v porovnaní s konkurenciou máme výhodu najmä pri výrobe 

veľkorozmerných zváraných konštrukcií, ramien, výložníkov a ďalších kompo-

nentov pre výrobcov banských, ťažobných, stavebných a cestných strojov. K 

niektorým svetovým značkám, s ktorými sme spolupracovali už v minulosti, 

pribudli v roku 2016 ďalšie. Výrobné portfólio sme však rozšírili aj do nových 

segmentov, pribudli napríklad podvozky v oblasti infraštruktúry, ale aj aktívne 

prvky drvičov rudy a stavebného odpadu – rotory. Je to pre nás signál, že 

držíme krok s dobou, dokážeme sa prispôsobiť požiadavkám trhu a presadiť sa 

v tvrdej konkurencii. 
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Vývoj tržieb bol poznamenaný nepriaznivým vývojom v oblasti ťažobného prie-

myslu v prvom polroku a následným postupným navyšovaním objednávok zo 

strany našich tradičných obchodných partnerov, súbežne so zavádzaním novej 

výroby. Výrazne nám pomohlo oživenie v oblasti banského priemyslu a nárast 

dopytu po stavebných strojoch a manipulačnej technike v stavebnom prie-

mysle. Negatívne prognózy z prvých mesiacov roku sa vďaka tomu nenaplnili, 

hoci celkový pokles tržieb v medziročnom porovnaní predstavuje 10,5 %. 

Celoročný obrat spoločnosti predstavoval sumu 41,6 milióna eur. Z pohľadu 

plnenia Biznis plánu v roku 2016 sa spoločnosti podarilo splniť stanovený ročný 

plán tržieb s deficitom na úrovni 0,4 mil. eur. Potešujúcou správou však je, že 

hospodársky výsledok z prevádzky narástol v medziročnom porovnaní na 183%. 

V roku 2017 ho plánujeme opäť výrazne zvýšiť.

Z pohľadu financií musím vyzdvihnúť investície do progresívnych technológií so 

zámerom zvýšiť konkurencieschopnosť PPS Group a.s.. Cieľom bolo zacho-

vanie a rozvíjanie konkurenčných výhod, čo zásadným spôsobom prispieva k 

trvalému rastu hodnoty firmy. Investície smerovali hlavne do zabezpečenia 

nábehu nových výrob, zvýšenie produktivity a obnovy majetku. 

Celkový stav majetku spoločnosti ku koncu roka poklesol v medziročnom 

porovnaní o 447 tis. eur a predstavoval spolu 28 927 tis. eur. Najväčší úbytok 

aktív vyplýva z poklesu neobežného majetku o cca. 10%. Dlhodobé záväzky 

poklesli o takmer 1 385 tis. eur, čo bolo spôsobené najmä znížením odloženého 

daňového záväzku. Spoločnosti sa podarilo znížiť aj krátkodobé záväzky o 516 

tis. eur. V polovici roka spoločnosť refinancovala svoje krátkodobé a dlhodobé 

úvery. Celkovú zadĺženosť sa podarilo znížiť o viac ako 6 percent na úroveň 

65%.
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PPS Group a.s. podniká so zreteľom na dodržiavanie zásad spoločenskej zod-

povednosti. Vynikajúcimi výsledkami sa môžeme pochváliť napríklad v oblasti 

ochrany životného prostredia. Firma má implementovaný a certifikovaný envi-

ronmentálny manažérsky systém v zmysle normy EN ISO 14001. Vývoj 

množstva komunálnych odpadov na jedného zamestnanca má klesajúci trend, 

pričom pre viac ako 85 % odpadov spoločnosť zabezpečila zhodnotenie. Vo 

všetkých prípadoch oprávnených meraní emisií na zdrojoch znečisťovania 

ovzdušia bolo konštatované dodržanie emisných limitov. 

Podporili sme niekoľko kultúrno-spoločenských a športových aktivít v regióne, 

obľúbené folklórne slávnosti pod Poľanou. Teší nás spolupráca s mestom Detva, 

Spojenou strednou školou v Detve, Slovenskou technickou univerzitou v Bratis-

lave, Technickou univerzitou vo Zvolene, Výskumným ústavom zváračským a 

ďalšími partnermi. Sme členom 1. Slovenského strojárenského klastra, ktorý si 

kladie za cieľ vybudovať na Slovensku modernú strojársku základňu zameranú 

na inovácie.

Na záver mi dovoľte vyjadriť presvedčenie, že rok 2016 bol v mnohých oblasti-

ach a v pozitívnom zmysle slova prelomový. Podarilo sa nám nielen zachovať, 

ale aj ďalej rozvíjať strojársku výrobu v našom podniku, získať nových klientov, 

udržať si tých existujúcich a vstúpiť do nových trhových segmentov. Výpadky v 

ťažobnom priemysle sme dokázali nahradiť zvýšenými objemami v oblasti 

stavebníctva, čo svedčí o schopnosti podniku adaptovať sa pomerne rýchlo na 

zmenené požiadavky trhu. Som presvedčený, že vďaka opatreniam na zvýšenie 

produktivity a konkurencieschopnosti, realizovanými v roku 2016, nás v blízkej 

budúcnosti čaká ďalší rast. A to nielen po stránke hospodárskej, ale aj 

organizačnej. Naše sebavedomie môže opatrne rásť. Chceme dosiahnuť, aby 

bola „Detva“ opäť legendárnym pojmom pre všetkých, ktorí sa pohybujú v stro-

járskom priemysle kdekoľvek na Slovensku alebo aj vo svete. 

 JUDr. Daniel Futej
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HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ

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.

PPS DETVA — Škoda D500
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MÍĽNIKY MODERNEJ HISTÓRIE

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

Volvo: výroba výložníkov a ramien

Detva Priemyselný park - strategickým investičným zámerom spoločnosti bolo vytvorenie

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

Nakladaču HON 200 bola udelená cena veľtrhu na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu

Agrokomplex v Nitre.

Rozšírenie portfólia výrobkov – výroba vagónov Siemens.

Masívne investovanie do progresívnych technológií 

Rozvoj strategickej spolupráce s novými zákazníkmi

Rozšírenie portfólia výrobkov – výroba rámov pre vstrekovacie lisy

Rozšírenie portfólia – výroba rámov pre mobilné žeriavy

Rozšírenie portfólia – výroba podvozkov v oblasti infraštruktúry  

2003

2004

2007

2008

2010

2012

2013

2014

2015

2016

Spoločnosť popri investíciách zameraných na rast masívne investovala do pro-

gresívnych 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 kom-

plexných 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, výroba nástupných tunelov, či výrobu 

rámov pre mobilné žeriavy. V roku 2016 spoločnosť rozšírila svoje výrobné port-

fólio o výrobu podvozkov v oblasti infraštruktúry, či rotorov.
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ČLENSTVO A PARTNERSTVO

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.

1.SLOVENSKÝ STROJÁRENSKÝ KLASTER

Význam a ciele Hospodárskej rady SjF STU:

HOSPODÁRSKA RADA STROJNÍCKEJ FAKULTY 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.

-

-

-

-

-
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SPOLOČNOSŤ PPS GROUP A.S. SPOLUPRACUJE S:

Mesto Detva 

Spojená stredná škola, Detva 

Technická univerzita, Zvolen 

Slovenská technická univerzita, Bratislava

Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny, Zvolen

VÚC Banská Bystrica 

Prvá zváračská, a.s.

Simex Control SK, s.r.o.

Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR

SNAS Slovenská národná akreditačná služba

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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STRATÉGIA A KĽÚČOVÉ
HODNOTY SPOLOČNOSTI 

Hlavným strategickým zámerom spoločnosti je zamerať sa na výrobu 

veľkorozmerných zvarencov, ramien, výložníkov a ostatných komponentov 

kinematiky pre renomovaných výrobcov banských, drevospracujúcich, staveb-

ných a cestných strojov.

STRATEGICKÝ ZÁMER 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.

POSLANIE SPOLOČNOSTI
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PRINCÍPY SPOLOČNOSTI 

Flexibilné
spracovanie

dopytov

Prototypová
a sériová výroba

Silné partnerstvo
a komunikačné

zručnosti

Presnosť dodávok
nad 98 %

Rýchla
implementácia

technických
zmien

Riešenia
znižovania
nákladov

Vyhodnotenie
Quality PPM

Ochrana
životného
prostredia



14

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA
SPOLOČNOSTI

PPS Group a.s. je akciovou spoločnosťou registrovanou v Slovenskej republike. 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

PPS Group a.s.

Tajovského 7,  962 12 Detva

Areál PPS, 962 12 Detva 

36 011 509

2020447891

SK 2020447891

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

19 539

332 EUR (10.000 Sk)

kmeňové

listinné

na meno

6 486 948 EUR

Listinné akcie na meno sú prevoditeľné len so súhlasom

predstavenstva akciovej spoločnosti. Predstavenstvo akciovej spoločnosti môže

odmietnuť udelenie súhlasu s prevodom akcii z dôvodu udržania vysokej odbornej 

spôsobilosti a zainteresovanosti akcionárov spoločnosti.  

10.5.1996

14.10.1996

Obchodné meno:

Sídlo :

Prevádzkareň: 

Identifikačné číslo: 

DIČ:

IČ DPH:

Zápis v OR:

Počet vydaných akcií : 

Nominálna hodnota akcie: 

Druh akcie:

Podoba akcie:

Forma akcie:

Základné imanie:

Obmedzenie prevoditeľnosti:

Dátum založenia spoločnosti: 

Dátum vzniku: 

Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.
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„Core biznisom“ spoločnosti, a teda jej hlavným zameraním, je výroba 

oceľových konštrukcií najmä ramien, výložníkov, rámov či podvozkov určených 

pre svetových výrobcov pôsobiacich v oblasti banského, stavebného, 

drevospracujúceho, manipulačného priemyslu, ale i v oblasti priemyselných 

komponentov a infraštruktúry.

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. 

V oblasti odpadového hospodárstva spoločnosť zabezpečuje pre spoločnosti 

sídliace v Areáli PPS zber kovových odpadov a ich následné zhodnotenie u 

oprávnenej organizácie.

HLAVNÉ OBLASTI PÔSOBENIA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť PPS Group a.s. má k 31.12.2016 nasledujúce dcérske spoločnosti:

HLAVNÉ OBLASTI PÔSOBENIA SPOLOČNOSTI

Podiely v obchodných spoločnostiach k 31.12. 2016:   

 

Spoločnosť Podiel v %

PPS NTS s.r.o.

PPS Logistic s.r.o.

TotalSteel Partner, s.r.o.

100,00

100,00

100,00

 

DAM, a.s. 99,69

Spoločnosť v roku 2016 nenadobudla vlastne akcie, dočasné listy, obchodné 

podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky 

podľa § 22.
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ROZVOJ OBCHODNÝCH
ČINNOSTÍ A MARKETING

Ťažiskovým výrobným programom spoločnosti pre rok 2016 je výroba kom-

plexných zváraných konštrukcií pre banské stroje, rámy strojov na drvenie  

kameňa, stavebné a manipulačné stroje a zariadenia, rámy pre mobilné žeriavy, 

ochranné prvky a rámy pre lesnú manipulačnú techniku. Prebiehajú rokovania a 

príprava spolupráce  v oblasti výroby malých stavebných strojov.

V segmente  lesnej techniky sme začali technickú a výrobnú prípravu na 

rozšírenie výroby o rámy pre lesnú kolesovú techniku. Predpoklad začiatku 

výroby prvých kusov je v roku 2017.

Pokračuje výroba rámov strojov pre vstrekovanie plastov. 

Podarilo sa udržať výrobu v segmentoch koľajových vozidiel a v segmente 

rámov pre plastové vstrekolisy.

Požiadavky trhu v druhom polroku 2016 nabrali konjunkturálny smer a nastalo 

postupné navyšovanie objednávok našich tradičných obchodných partnerov na 

počet už vyrábaných modelov ako aj na zavedenie výroby nových modelov 

strojov. 

Vývoj tržieb bol poznamenaný nepriaznivým vývojom v prvom polroku 2016 s 

následným relatívne prudký nárastom v mesiacoch august až december. 

Zásluhou vývoja tržieb v druhom polroku sa nenaplnili negatívne prognózy z 

prvých mesiacov roku a celkový pokles tržieb oproti roku 2015 bol v objeme 4,3 

milióna eur t.j. o  10,5 % a  celoročný  obrat spoločnosti v oblasti predaja vlast-

ných výrobkov bol dosiahnutý v objeme 40,8 milióna eur.
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Spoločnosti sa v prvom polroku 2016 podarilo stabilizovať prepad objemov v 

oblasti ťažobného priemyslu a v druhom polroku postupne zvyšovala svoje 

kapacity spoločne s nárastom objednávok, ktorý súvisel s opätovným intenzív-

nym oživením ťažby najmä v oblasti banského priemyslu.

Súbežne sa zvyšoval dopyt aj v oblasti stavebníctva, čo spôsobilo prudký nárast 

v oblasti výroby stavebných strojov a manipulačnej techniky.

POROVNANIE TRŽIEB V ROKOCH 2015 A 2016 V TISÍCOCH EUR
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Sledovanie vývoja v segmentoch kľúčových pre ziskové napredovanie a poz-

itívny rozvoj výrobných kapacít v súlade so zmenami na trhu je základnou 

úlohou obchodu a marketingu v našej spoločnosti.

Z dôvodov permanentného a udržateľného vývoja je pre budúce roky absolútne 

nevyhnutná vnútorná konverzia výroby a diverzifikácia produkcie so zameraním 

aj na iné doteraz marginálne segmenty, síce našej spoločnosti známe ale 

nevyužívané oblasti priemyselných odvetví.

SLEDOVANIE VÝVOJA V KĽÚČOVÝCH SEGMENTOCH

Banský segment
37%

Stavebný segment
a segment
manipulačnej
techniky
53%

Lesný
a drevospracujúci
segment
3%

Segment v oblasti
infraštruktúry
a výroby
priemyselných
komponentov
7%

Podiel na tržbách
v % rok 2016
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Situácia v segmente ťažobného priemyslu dosiahla v roku 2016 svoje dno a 

začal sa prudký nárast aktivít podporovaný rastom priemyselnej činnosti na 

celosvetovej úrovni. Aj keď tento segment patrí dnes ku kľúčovým vo výrobe 

našej spoločnosti, jeho cyklická volatilita s veľmi veľkými nárastmi a poklesmi 

potrieb automaticky evokuje požiadavku zníženia podielu v portfóliu našich 

klientov, avšak nie znížením počtu výrobkov tohto segmentu v našej 

spoločnosti, ale prednostne cestou zabezpečenia rozvoja iných menej 

rozkolísaných oblastí priemyselnej výroby. 

Optimizmus pozitívneho rozvoja ťažobného priemyslu odhadujeme na cca. 3 

maximálne 4 roky s predpokladaným ukončením konjunktúry už v roku 2018.
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Vývoj v stavebnom segmente a segmente manipulačnej techniky sa prezentoval 

rastom stavebných činností v roku 2016 s predpokladaným ďalším nárastom v 

roku 2017. Pozitívnym trendom je posilňovanie pozície malých a stredných 

stavebných strojov. Pre tento subsegment musíme zabezpečiť adekvátne 

zmeny vo výrobnej štruktúre spoločnosti s aplikáciou zodpovedajúcich techno-

logických postupov a modifikácii celkového usporiadania výrobných kapacít. 

Spoločnosti postupne začala s prípravou výrobných kapacít a výrobou prvot-

ných vzoriek s cieľom postupne nabehnúť na väčšie objemy v roku 2017.

STAVEBNÝ SEGMENT A SEGMENT MANIPULAČNEJ TECHNIKY
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Pretrvávalo udržiavanie našej status quo pozície u jestvujúcich zákazníkov. Poz-

itívom je záujem nových perspektívnych klientov pôsobiacich v oblasti ťažby a 

spracovania dreva o spoluprácu s našou spoločnosťou. Odštartoval projekt 

zavedenia korešpondujúcej výroby u nás. Začiatok výroby je naplánovaný na 

druhý polrok 2017.

LESNÝ A DREVOSPRACUJÚCI SEGMENT
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Pokračoval rozvoj výroby v oblasti infraštruktúry – špeciálne koľajové vozidlá s 

objemom tržieb 0,4 milióna eur a perspektívou navýšenia objemov v nasledu-

júcich rokoch. Zároveň sa podarilo zastabilizovať objem tržieb v subsegmente 

rámov strojov pre plastikársky priemysel v hodnote 2,5 milióna eur.

SEGMENT V OBLASTI INFRAŠTRUKTÚRY A VÝROBY

PRIEMYSELNÝCH KOMPONENTOV
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Útvar marketingu a nábehu nových výrob má svoju nezastupiteľnú úlohu v 

príprave budúcnosti firmy z pohľadu dosahovaných objemov predaja a 

zabezpečenia objednávok. Vychádzame z premisy, že jediným zdrojom príjmov 

firmy sú jej klienti (nezávisle na ich forme) a vzťahy s nimi sú základným merad-

lom úspešnosti firmy a vyjadrením jej pozície na trhu. 

Nadväzovaním nových obchodných kontaktov vytvárame predpoklady 

zabezpečenia objednávok tak v jestvujúcich segmentoch ako aj s perspektívou 

získania práce v oblastiach, v ktorých participujeme len okrajovo, prípadne 

úplne absentujeme.

MARKETING A ROZVOJ NOVÝCH PROJEKTOV

Banský segment
47%

Stavebný segment
a segment
manipulačnej
techniky
38%

Lesný
a drevospracujúci
segment
3%

Segment v oblasti
infraštruktúry
a výroby
priemyselných
komponentov
12%

Business plán podľa
segmentov na rok 2017
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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 efek-

tívnemu správaniu a konaniu v pracovnej činnosti. Pre spoločnosť PPS Group 

a.s. je dôležitý rozvoj,  motivácia, stabilizácia a starostlivosť o svojich zamest-

nancov v súlade s pozitívnym vývojom želanej produktivity práce a 

podnikateľsko – obchodnou stratégiou. 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 2016 vykonávalo práce v našej spoločnosti priemerne 989 pracovníkov 

mesačne,. Počas roka nastalo niekoľko zmien na pozíciách vrcholových 

manažérov, do spoločnosti nastúpil nový riaditeľ pre ľudské zdroje a výrobný 

riaditeľ, naopak spoločnosť opustila riaditeľka pre dodávateľský reťazec  

Všeobecne najmä prvý polrok bol v znamení zoštíhľovania organizačnej 

štruktúry a redukcie predovšetkým nevýrobných zamestnancov s cieľom zvýšiť  

konkurencieschopnosť spoločnosti. Vedenie spoločnosti neustále zdôrazňuje 

úlohu bezpečnosti práce, tá sa dostala aj do celkovej vízie spoločnosti.
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VÝVOJ POČTU PRACOVNÍKOV 
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Úplné stredné
odborné vzdelanie
42%

Stredné odborné
vzdelanie
44%

Základné vzdelanie
5%

Vysokoškolské  vzdelanie
9%

Vzdelanie
zamestnancov

ŠTRUKTÚRA VZDELANIA ZAMESTNANCOV 2016

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV 2016

18 - 30
11,76%

41 - 50
26,47%

51 - 60
32,54%

61 - 70
4,21%

Veková štruktúra
pracovníkov 2016

31 - 40
25,02%
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Ženy
14,9%

Muži
85,1%

ŠTRUKTÚRA PRACOVNÍKOV PODĽA POHLAVIA 2016
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Za účelom udržania zručnosti, odbornej kvalifikácie, ako aj platnosti príslušných 

oprávnení,  absolvovali zamestnanci našej spoločnosti v roku 2016 školenia v 

rôznych oblastiach. Výrobní zamestnanci absolvovali kurzy rezania a nahrieva-

nia 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 mo-

torovým pohonom a pod.. Technickí zamestnanci  sa zúčastňovali odborných 

seminárov a konferencií. Skupina riadiacich zamestnancov absolvovala vzde-

lávanie zamerané na zlepšenie manažérskych zručností a pre zmenových 

majstrov sme v spolupráci so spoločnosťou IPA Slovakia pripravili modulárny 

vzdelávací program Škola majstrov. Zamestnávateľ v roku 2016 použil na vzde-

lávanie finančné prostriedky vo výške 25 tis. eur. 

VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV 2016
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Dôležitosť existencie Adaptačného centra ako miesta pre odbornú prípravu 

nových pracovníkov je z roka na rok vyššia.  Centrum bolo vytvorené v období 

nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily. Spoločnosť si tak má možnosť vlast-

nými silami vychovávať  odborníkov na zváranie a ustavovanie zvarencov a tak 

suplovať nedostatok voľnej kvalifikovanej pracovnej sily na pracovnom trhu.  

Adaptačné centrum sa podieľa aj na zdokonaľovaní a obnove pracovných kvali-

fikácií súčasných zamestnancov. Základnými činnosťami Adaptačného centra 

boli aj v roku 2016 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 2016 priemerne 28 

zamestnancov mesačne.

ADAPTAČNÉ CENTRUM 2016

Adaptačný proces
61

Skúšky podľa STN EN
120

Vzorky na nové projekty
47 Pracovné skúšky

108

Adaptačné centrum
2016 - počet osôb 
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K 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 53 zamestnancov 

mesačne. 

V záujme predchádzania vzniku chorôb z povolania,  zamestnávateľ zabezpečil  

v roku 2016 rekondičný pobyt v kúpeľoch Dudince pre  25 zamestnancov, ktorí 

sú v zmysle ustanovenia § 11 ods. 11 a ods. 12 zákona číslo 124/2006 Z.z. o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov povinní absolvovať rekondičný pobyt.

STAROSTLIVOSŤ O ZAMESTNANCOV 2016



31

Zamestnávateľ aj v roku 2016 poskytoval zamestnancom príspevky zo sociál-

neho 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, príspe-

vky pri narodení dieťaťa, príspevky na kultúrne podujatia, ako aj finančnú výpo-

moc zamestnancom, ktorí v príslušnom roku získali ocenenie za mno-

honásobné darovanie krvi.  Čerpanie prostriedkov zo sociálneho fondu bolo 

spolu vo výške  takmer 79 tis. eur. 

ČERPANIE PROSTRIEDKOV ZO SOCIÁLNEHO FONDU 2016

Životné jubileá
15%

Príspevok na rekreáciu
12%

Príspevok na stravu
72%
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Aj v roku 2016 pokračovalo vydávanie firemných novín Podpoliansky strojár v 

štvrťročnej periodicite. Zamestnanci, ale aj záujemcovia mimo spoločnosti sa 

mali tak možnosť dozvedieť viac o novinkách z oblasti strojárenských tech-

nológií a o vývoji odvetvia na svetových trhoch, o nových projektoch a výrob-

koch uvádzaných do výroby v našej spoločnosti a o zámeroch do najbližšej 

budúcnosti. Noviny priniesli profily novo nastúpených vedúcich zamestnancov, 

a tiež pravidelné rubriky, prostredníctvom ktorých malo vedenie a majitelia 

spoločnosti možnosť zdieľať svoje vízie o smerovaní spoločnosti priamo so 

zamestnancami. Firemné noviny predstavujú významný nástroj komunikácie 

medzi managementom a radovými zamestnancami.  Noviny často krát prinášali 

informácie napríklad aj o interných normách riadenia, situáciách na jednotlivých 

pracoviskách z pohľadu dodržiavania predpisov o bezpečnosti a ochrane zdra-

via pri práci,  ale aj o spoločenskom a kultúrnom živote v Detve.

INTERNÁ KOMUNIKÁCIA 
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BOZP

BOZP ustanovuje všeobecné zásady prevencie, základné podmienky na zaist-

enie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vylúčenie rizík a faktorov 

podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania.

Pravidelnou kontrolou na dodržiavanie bezpečnostných predpisov, 

odstraňovaním zistených nedostatkov a informovanosťou zamestnancov o 

príčinách vzniknutých pracovných úrazov sa snažíme predchádzať vznikom 

pracovných úrazov a nebezpečných udalostí. Aj napriek vykonávaným 

činnostiam sme v našej spoločnosti v roku 2016 zaznamenali 14 registrovaných 

pracovných úrazov a 22 drobných poranení (incidentov), ktoré si nevyžiadali 

pracovnú neschopnosť.

Najčastejšou príčinou pracovných úrazov sú úrazy spôsobené nedostatočnou 

pozornosťou a neopatrnosťou zamestnancov pri vykonávaní pracovných 

činností, 9 zo 14 registrovaných pracovných úrazov bolo spôsobených pri 

manipulácii s materiálom a bremenami, čo malo za dôsledok poranenia (tržné 

rany, porezanie, zlomeninu, amputáciu) prstov a častí horných končatín.
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PREHĽAD ÚRAZOVOSTI 

Pracovné úrazy Incidenty
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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, ochran-

ných 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. 

Spoločnosť popri investíciách zameraných na rast masívne investovala do  pro-

gresívnych technológií, ktorých cieľom bolo zvýšenie konkurencieschopnosti.

Spoločnosť zaviedla a udržuje Systém manažérstva kvality podľa EN ISO 

9001:2008, systém environmentálneho manažérstva podľa EN ISO 14 001, 

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

Investície v roku 2016 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 2016 preinvestovala celkom 462 511 €  z toho : 
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Výrobné technológie
27,5%

Informatika
0,3%

Budovy a stavby
11,8%

Náradie
a prípravky
58%

Štruktúra investícií
v roku 2016

Ostatné
0,8%

Kvalita
1,5%

OBJEM OBSTARANÝCH INVESTÍCIÍ (V TISÍCOCH EUR)

V roku 2017 je investičný plán v objeme 1 068 447 € svojou štruktúrou a 

objemom, zameraný na zabezpečenie nábehu nových výrob, zvýšenia produk-

tivity, zlepšenia kvality vyrábaného  sortimentu výrobkov a rozšírenie výrobných 

kapacít.
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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 konkurenci-

eschopným 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 posla-

nie: bezpečne, spoľahlivo, efektívne a konkurencieschopne vyrábať, predávať a 

obchodovať so strojárskymi výrobkami, pri trvalom znižovaní negatívnych vply-

vov 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 2016 úspešne recertifikácia podľa normy ISO 14001:2004, 

SOŠ AQAP 2120 a EN 15085-2 CL1. Príprava na spoločnosti na recertifikáciu 

podľa nových noriem noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.
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CERTIFIKÁTY
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Spoločnosť PPS Group a.s. si je vedomá svojej zodpovednosti za životné pros-

tredie a preto aktívne vyhľadávame riešenia, ktoré minimalizujú vplyv našich 

činností na životné prostredie. 

Spoločnosť PPS Group a.s. má implementovaný a certifikovaný environmen-

tálny manažérsky systém v zmysle normy EN ISO 14001. Na základe posúdenia 

environmentálnych aspektov si spoločnosť určila ciele najmä v dvoch oblasti-

ach ochrany životného prostredia a to v oblasti ochrany vôd a v oblasti odpa-

dového hospodárstva. 

V oblasti odpadov spoločnosť rozhoduje v zmysle hierarchie odpadového hos-

podárstva – predchádzanie vzniku odpadu, dôsledná recyklácia odpadu, zhod-

notenie odpadu a až na poslednom mieste environmentálne vhodné 

zneškodnenie odpadu. 

Vývoj množstva komunálnych odpadov na jedného zamestnanca má klesajúci 

trend, ktorý sa nám podarilo udržať aj v roku 2016. Spoločnosť sa snaží neustále 

zvyšovať podiel zhodnocovaných odpadov a to najmä zavedením dôslednej 

separácie. Iba 14 % všetkých odpadov bolo zneškodňovaných, pre viac ako 85 % 

odpadov spoločnosť zabezpečila zhodnotenie.

Pretrvávajúcim problémom v spoločnosti je nedostatočná separácia odpadov 

podľa druhu odpadu, preto sú vykonávané časté kontroly na pracoviskách, 

zároveň dbáme na to, aby boli všetky nádoby viditeľne označené názvom a 

druhom odpadu a pri nebezpečnom odpade aj identifikačným listom 

nebezpečného odpadu.



41

V oblasti ochrany ovzdušia sa spoločnosť snaží znižovať vplyvy na životné pros-

tredie hlavne organizačnými opatreniami, plánovanou údržbou a čistením 

zariadení ako aj pravidelnou výmenou filtrov pri všetkých zdrojoch 

znečisťovania ovzdušia. 

V roku 2016 sa uskutočnili oprávnené merania emisií na viacerých zdrojoch 

znečisťovania ovzdušia. Vo všetkých prípadoch bolo konštatované dodržanie 

emisných limitov.

Za účelom zvyšovania ochrany vôd sa v spoločnosti pravidelne uskutočňujú 

školenia z havarijného plánu a postupu v prípade úniku látok škodlivým vodám. 

Každá prevádzka, na ktorej sa manipuluje s látkami škodlivými vodám je 

vybavená havarijnou súpravou. Pre spoločnosti sídliace v areáli zabezpečujeme 

dodávku pitnej vody ako aj odvádzanie a čistenie splaškových vôd.
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FINANČNÁ ANALÝZA 

Stav majetku v spoločnosti bol k 31.decembru 2016 vo výške 28 927 tis. eur, čo 

v porovnaní s predchádzajúcim rokom znamená úbytok o 447 tis. eur. Najväčší 

úbytok aktív vyplýva z poklesu neobežného majetku o cca. 10%, ktorý bol 

spôsobený nižšou investičnou aktivitou spoločnosti a amortizáciou najmä 

dlhodobého hmotného majetku spoločnosti v priebehu roku 2016.

Na druhej strane spoločnosť v štvrtom kvartáli roku 2016 postupne zvyšovala 

svoj obežný majetok s cieľom pripraviť sa na zvýšené zákazky, ktoré sme 

očakávali v prvom kvartáli roku 2017. 

V oblasti zdrojov krytia majetku došlo v roku 2016 k zmenám vo vlastnom imaní, 

ktoré boli ovplyvnené navýšením základného imania a pozitívnym hospodár-

skym výsledkom v roku 2016. Dlhodobé záväzky poklesli o takmer 1 385 tis. eur, 

čo bolo spôsobené najmä znížením odloženého daňového záväzku 

spoločnosti. Spoločnosti sa podarilo taktiež znížiť aj krátkodobé záväzky o 516 

tis. eur. V polovici roku 2016 spoločnosť refinancovala svoje krátkodobé a dlho-

dobé úvery, pričom došlo k navýšeniu dlhodobého úveru ku koncu roku 2016 o 

sumu 2 766 tis. eur v porovnaní so stavom dlhodobých úverov k 31.12.2015. 

Naopak, čo sa týka krátkodobého financovania, spoločnosť znížila svoje 

záväzky ku koncu roku 2016 o 3 060 tis. eur v porovnaní s rovnakým obdobím 

roku 2015. Celkovú zadlženosť sa spoločnosti podarilo v priebehu roku 2016 

znížiť o viac ako 6 percent na úroveň 65%.

STAV MAJETKU A ZDROJOV 
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Zásoby
23%

Pohľadávky
15%

Ostatné aktíva
3%

Neobežný majetok
59%

Štruktúra aktív
k 31.12.2016

Záväzky
35%

Bankové úvery
26%

Rezervy a ostatné záväzky
4%

Vlastné imanie
35%

Štruktúra pasív
k 31.12.2016
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Po prepade zákaziek ku koncu roku 2015 sa postupne predajná výkonnosť v 

prvom polroku 2016 zvyšovala na priemernú mesačnú úroveň 3,6 mil. eur, čo 

predstavovalo navýšenie oproti priemeru 4. kvartálu 2015 na úrovni 44%. V 

druhom polroku priemerný mesačný predaj bol na úrovni 3,2 mil. eur, čo za celý 

rok 2016 predstavuje celkové tržby z predaja vlastných výrobkov na úrovni 41 

mil. eur, čo je oproti roku 2015 pokles o 9,4%. Tento pokles bol spôsobený 

najmä znížením dopytu v oblasti banského a stavebného priemyslu, s nábehom 

nových výrob a taktiež s ukončením nerentabilných projektov v priebehu roku 

2016. Z pohľadu plnenia Biznis plánu v roku 2016 sa spoločnosti podarilo splniť 

stanovený ročný plán s deficitom na úrovni 0,4 mil. eur.

V nákladovej oblasti spoločnosť v priebehu roku 2016 prechádzala internou 

reštrukturalizáciou procesov s cieľom zamedziť a znížiť neefektívnemu plytva-

niu so zdrojmi, čo malo pozitívny vplyv na hospodársky výsledok z prevádzky, 

ktorý bol na úrovni 1 mil. eur, čo predstavovalo zvýšenie až o 183%, nakoľko v 

roku 2015 spoločnosť dosiahla negatívny hospodársky výsledok aj napriek 

vyšším predajným objemom.

Spoločnosť premietla pozitívny vývoj hospodárenia aj do plnenia svojich záväz-

kov voči peňažným ústavom, štátnym inštitúciám a voči všetkým dodávateľom.

Spoločnosť v roku 2016 neinvestovala žiadne náklady v oblasti výskumu a 

vývoja.

Valné zhromaždenie spoločnosti schválilo preúčtovanie zisku za rok 2016 v 

sume 691 092,85 EUR na účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov a dopl-

nenie zákonného rezervného fondu o sumu 10% z čistého zisku, t.j. o sumu 69 

109,285 eur a zaúčtovať ju na účet 421.001 – zákonný rezervný fond.

VÝVOJ HOSPODÁRENIA V SPOLOČNOSTI 
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Pri tvorbe Biznis plánu na rok 2017 spoločnosť očakávala približne o 6% vyššie 

predajné objemy v porovnaní s rokom 2016 najmä v oblasti banského prie-

myslu. Pri predajnom objeme na úrovni 43,6 mil. eur plánuje spoločnosť zisk z 

prevádzky na úrovni 1,9 mil. eur, čo je oproti roku 2016 nárast o 82%.

Aktuálny vývoj predajnej výkonnosti hovorí o takmer 25% náraste zákaziek v 

roku 2017, čo by predstavovalo navýšenie predajného objemu na úroveň 54 mil. 

eur. Najnovšie informácie prinútili manažment spoločnosti preplánovať Biznis 

plán na nové vyššie objemy s cieľom zabezpečiť navýšené požiadavky záka-

zníkov nie len internými výrobnými kapacity ale i za pomoci externých 

dodávateľov. Zvýšené objemy by mali spoločnosti priniesť aj zvýšenú profita-

bilitu, ktorá by sa mala pohybovať na úrovni 2,5 mil. eur v roku 2017.

BIZNIS PLÁN 2017 A CIELE SPOLOČNOSTI 
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VÝNOSOVÁ A NÁKLADOVÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI

K 31.12.2016

Štruktúra nákladov v tisícoch EUR
2015 2016

Hodnota % z N Hodnota % z N

Celkové náklady (vrátane dane z príjmov) (N)

Celkové náklady (bez dane z príjmov)

Náklady na hospodársku činnosť

Náklady na tovar

Náklady na výrobu (výrobná spotreba)

 Osobné náklady

  Dane a poplatky

Odpisy

Ostatné položky nákladov na hospodársku činnosť

  Náklady na finančnú činnosť

- nákladové úroky

Mimoriadne náklady

 Daň z príjmov

- z bežnej činnosti

- z mimoriadnej činnosti

53 424

53 336

48 165

498

28 746

15 636

90

2 465

731

5 171

248

0

88

88

0

100,0%

99,8%

90,2%

0,9%

53,8%

29,3%

0,2%

4,6%

1,4%

9,7%

0,5%

0,0%

0,2%

0,2%

0,0%

42 173

42 437

42 044

7

24 339

14 998

94

2 198

407

393

271

0

-265

-265

0

100,0%

100,6%

99,7%

0,0%

57,7%

35,6%

0,2%

5,2%

1,0%

0,9%

0,6%

0,0%

-0,6%

-0,6%

0,0%

Štruktúra výnosov v tisícoch EUR
2015 2016

Hodnota % z V Hodnota % z V

Celkové výnosy (V)

Výnosy z hospodárskej činnosti

Tržby z predaja tovaru

Výnosy z výroby

 - tržby z výroby

  Tržby z predaja majetku

Ostatné položky výnosov z hospodárskej činnosti

  Výnosy z finančnej činnosti

- tržby z predaja cenných papierov a podielov

Mimoriadne výnosy

49 002

46 930

532

44 626

45 874

1 403

369

2 072

2 050

0

100,0%

95,8%

1,1%

91,1%

93,6%

2,9%

0,8%

4,2%

4,2%

0,0%

43 099

43 072

8

41 712

41 557

746

606

27

0

0

100,0%

99,9%

0,0%

96,8%

96,4%

1,7%

1,4%

0,1%

0,0%

0,0%

V štruktúre nákladov a výnosov boli vyňaté účtovné transakcie súvisiace s faktoringom.
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Náklady
na výrobu
(výrobná spotreba)
58%

Osobné
náklady
36%

Odpisy
5%

Ostatné náklady
1%

Náklady
na finančnú
činnosť
0%

Náklady na tovar
0%

Tržby z predaja tovaru
0%

Výnosy z výroby
97%

Tržby z predaja majetku
2%

Výnosy z finančnej činnosti
0%

Ostatné položky
1%

V štruktúre nákladov a výnosov boli vyňaté účtovné transakcie súvisiace s faktoringom.
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VÝKAZY A POZNÁMKY



























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

1 
 

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 2016 
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:  PPS Group a.s. 
Sídlo: 96212 Detva, Tajovského 7 
Právna forma: Akciová spoločnosť 
Dátum vzniku: Zápis do obchodného registra: 14.10.1996  
Hlavný predmet podnikania: Výroba strojov pre baníctvo, ťažbu a stavebníctvo. 
Subjekt verejného záujmu: Spoločnosť PPS Group a.s. nie je subjektom verejného záujmu (§ 2/14 ZoU). 
Účtovné obdobie: Kalendárny rok 2016 
 
Test veľkostnej skupiny účtovnej jednotky (2 ZoU) 
(Do veľkostnej skupiny veľká účtovná jednotka patrí taká, ktorá za dve po sebe idúce účtovné obdobia spĺňa aspoň 
dve z troch podmienok – suma netto aktív presiahla 4 000 000 eur, čistý obrat presiahol 8 000 000 eur a priemerný 
prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 50).   
 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 2015 Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 2014 

Áno/Nie 

Netto aktíva celkom 29 374 252 41 400 926 Áno 
Čistý obrat celkom 46 405 746 49 008 838 Áno 
Počet zamestnancov 948 851 Áno 
 
Komentár: UJ spĺňa veľkostné podmienky na zatriedenie do veľkostnej skupiny – veľká účtovná jednotka, preto 
zostavuje účtovnú závierku podľa metodiky pre túto veľkostnú skupinu (Opatrenie č.MF/23377/2014-74). 
 
Obchodná spoločnosť PPS Group a.s. bola  založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 10.5.1996 a rozhodnutím 
zakladateľa podľa § 154 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. jednorázovo §§ 172, 175 a prijatím stanov. Do obchodného 
registra bola zapísaná dňa 14.10.1996 na Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka 
číslo 735/S. 
  
Hlavné činnosti obchodnej spoločnosti : 
 -  Vývoj, výroba a opravy cestných a stavebných strojov s výnimkou vyhradených technických zariadení 
 -  Výroba výrobkov strojárskej metalurgie 
 -  Nástrojárstvo 
 -  Zámočníctvo 
 -  Kovoobrábanie 
 -  Zváračské práce 
 -  Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností 
 -  Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti 
 -  Prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom 
 -  Vedenie účtovníctva 
 
2) Informácie o inej účtovnej jednotke, v ktorej je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom: 
Obchodná spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej spoločnosti. 
 
3) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom 
účtovnej jednotky: 5. 10. 2016 
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4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:  
Účtovná závierka obchodnej spoločnosti zostavená k 31.12.2016 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“. 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 31.12.2016 : uvedené v čl. III, písm.f 
Spoločnosť nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku. 
6) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia: 
(vedúcim zamestnancom sa rozumejú členovia štatutárneho orgánu a ich priami podriadení)  

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Priemerný prepočítaný počet počas účtovného obdobia 788  948 
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka, z toho: 791  950 

- počet vedúcich zamestnancov 47  54 
 

 
Článok II – INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH 

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

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

kúpe prenajatej veci: 
Obstarávacia cena 

15 
 

Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov: Menovitá hodnota 

 
Komentár: Reprodukčná obstarávacia cena, ktorá platila v roku 2015, od roku 2016 bola nahradená – reálnou 
hodnotou tak, ako to upravuje novela zákona o účtovníctve č.130/2015 Z.z. 
 
b) Trvalé zníženie hodnoty majetku nebolo účtované. Prechodné zníženie hodnoty majetku je zaúčtované formou 
opravnej položky.  
c) Záväzky účtovná jednotka ocenila menovitou hodnotou záväzkov. Rezervy účtovná jednotka ocenila odborným 
odhadom budúcej menovitej hodnoty potrebnej na ich úhradu.  
d) Určenie ocenenia finančných nástrojov pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi: 
K 31.12.2016 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: dotácie 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 

číslo 
účtu 

doba odpisovania 
(počet rokov) 

odpisová sadzba  
(%) 

Software 013 5 20 
Ostatný DNM  019 5 20 
Stavby 021 20-54 5-2 
Stroje, zariadenia a inventár 022.A 4-25 20-4 
Dopravné prostriedky 022.A 4 25 
Ostatné stroje 022.A 6 16,6 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 5 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 významných chýb minulých účtovných období.  
 
 

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

Dlhodobý nehmotný 
majetok 

Bežné účtovné obdobie 
Náklady 

na 
vývoj 

(účet 012) 

Softvér 
(013) 

Oceniteľ-
né práva 

(014) 
Goodwill 

(015) 
Ostatný 

DNM 
(019) 

Obsta- 
ranie  DNM 

(041) 

Poskytnuté 
preddavky 
na DNM 

(051) 
SPOLU 

Prvotné ocenenie 
Stav na začiatku   956 281 13 003  191 932   1 161 216 
Prírastky         
Úbytky         
Presuny         
Stav na konci   956 281 13 003  191 932   1 161 216 
Oprávky 
Stav na začiatku   830 528 9 515  191 932   1 031 975 
Prírastky  57 009 1 145     58 154 
Úbytky         
Presuny         
Stav na konci   887 537 10 660  191 932   1 090 129 
Opravné položky 
Stav na začiatku          
Prírastky         
Úbytky         
Presuny         
Stav na konci          
Zostatková hodnota  
Stav na začiatku   125 753 3 488  0   129 241 
Stav na konci   68 744 2 343  0   71 087 
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Dlhodobý nehmotný 
majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 
Náklady 

na  
vývoj 

(účet 012) 

Softvér 
(013) 

Oceniteľ-
né práva 

(014) 
Goodwill 

(015) 
Ostatný 

DNM 
(019) 

Obsta- 
ranie DNM 

(041) 

Poskytnuté 
preddavky 
na DNM 

(051) 
SPOLU 

Prvotné ocenenie 
Stav na začiatku  956 281 13 003  191 932   1 161 216 
Prírastky         
Úbytky         
Presuny         
Stav na konci   956 281 13 003  191 932   1 161 216 
Oprávky 
Stav na začiatku   750 042 8 370  188 213   946 625 
Prírastky  80 486 1 145  3 719   85 350 
Úbytky         
Presuny         
Stav na konci   830 528 9 515  191 932   1 031 975 
Opravné položky 
Stav na začiatku          
Prírastky         
Úbytky         
Presuny         
Stav na konci          
Zostatková hodnota  
Stav na začiatku  206 239 4 633  3 719   214 591 
Stav na konci   125 753 3 488  0   129 241 
 
a.2) Informácie o dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie v nadväznosti na členenie položiek súvahy:     

Dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Bežné účtovné obdobie                                                                                                                                     

Pozemky 
(účet 031) 

Stavby 
(021) 

Veci a  
súbory 
(022) 

Pestova-
teľské 

porasty 
(025) 

Stádo 
a ťažné 
zvieratá 

(026) 

Ostatný 
DHM 
(029) 

Obstaranie 
DHM 
(042) 

Preddavky 
na  

DHM 
(052) 

SPOLU 

Prvotné ocenenie 
Stav na začiatku 838 317 8 575 451 29 801 026   4 350 025 85 426 10 000 43 660 245 
Prírastky  54 722 287 917   110 225 515 345 65 666 1 033 875 
Úbytky   143 722   6 646 535 917 75 666 761 951 
Presuny          
Stav na konci 838 317 8 630 173 29 945 221   4 453 604 64 854  43 932 169 
Oprávky 
Stav na začiatku  3 798 100 18 202 174   3 351 306   25 351 580 
Prírastky  269 571 1 707 899   220 771   2 198 241 
Úbytky   143 722   6 646   150 368 
Presuny          
Stav na konci  4 067 671 19 766 351   3 565 431   27 399 453 
Opravné položky 
Stav na začiatku   89 688 1 597   1 134   92 419 
Prírastky          
Úbytky  658 437   92   1 187 
Presuny          
Stav na konci   89 030 1 160   1 042   91 232 
Zostatková hodnota  
Stav na začiatku  838 317 4 687 663 11 597 255   997 586 85 426 10 000 18 216 247 
Stav na konci  838 317 4 473 472 10 177 710   887 131 64 854  16 441 484 
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Dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie                                                                                                                                     

Pozemky 
(účet 031) 

Stavby 
(021) 

Veci a  
súbory 
(022) 

Pestova-
teľské 

porasty 
(025) 

Stádo 
a ťažné 
zvieratá 

(026) 

Ostatný 
DHM 
(029) 

Obstaranie 
DHM 
(042) 

Preddavky 
na  

DHM 
(052) 

SPOLU 

Prvotné ocenenie 
Stav na začiatku  851 609 8 605 557 29 217 039   4 277 573 111 606 110 367 43 173 751 
Prírastky  7 253 912 674   102 052 995 800  2 017 779 
Úbytky 13 292 37 359 328 687   29 600 1 021 979 100 367 1 531 284 
Presuny          
Stav na konci  838 317 8 575 451 29 801 026   4 350 025 85 426 10 000 43 660 245 
Oprávky 
Stav na začiatku   3 548 729 16 424 983   3 111 527   23 085 239 
Prírastky  286 730 2 105 878   269 379    2 661 987 
Úbytky  37 359 328 687   29 600   395 646 
Presuny          
Stav na konci   3 798 100 18 202 174   3 351 306   25 351 580 
Opravné položky 
Stav na začiatku   102 130 3 997   5 452   111 579 
Prírastky          
Úbytky  12 442 2 400   4 316   19 158 
Presuny          
Stav na konci   89 688 1 597   1 134   92 419 
Zostatková hodnota  
Stav na začiatku  851 609 4 954 698 12 788 059   1 160 594 111 606 110 367 19 976 933 
Stav na konci  838 317 4 687 663 11 597 255   997 586 85 426 10 000 18 216 247 
 
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 bežné účtovné obdobie 
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo  

Dlhodobý nehmotný majetok, s obmedzeným právom s ním nakladať  

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

Dlhodobý hmotný majetok Hodnota za bežné účtovné obdobie 
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo 15 810 556 

Dlhodobý hmotný majetok, s obmedzeným právom s ním nakladať  

 
d) Majetok, ktorým je goodwill - dôvod jeho vzniku, spôsob výpočtu a prehodnotenie opodstatnenosti jeho výšky 
a odpisu jeho hodnoty: bez náplne. 
 
[Vysvetlivky: Záporný goodwill sa účtovne odpíše do výnosov (075/551) jednorázovo v roku jeho vzniku (§ 37 PU). 
Daňovo sa goodwill z podnikových kombinácií spravidla odpisuje najdlhšie počas 7 rokov podľa pravidiel v zákone 
o dani z príjmov (§ 17/11; § 17a - 17e ZDP)] 
  
e) Výskumná a vývojová činnosť účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie (§ 37 PU), v členení na: bez náplne 
1. Náklady na výskum vynaložené v bežnom účtovnom období: bez náplne 
2. Neaktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období: bez náplne 
3. Aktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období (účet 012): bez náplne 



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

7 
 

f) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku (DFM) a jeho umiestnení v členení v nadväznosti na 
položky súvahy, ak prostredníctvom tohto umiestnenia vykonáva v inej účtovnej jednotke rozhodujúci vplyv, spoločný 
rozhodujúci vplyv, podstatný vplyv; uvádza sa aj  obchodné meno, sídlo, podiel na základnom imaní a podiel na iných 
zložkách vlastného imania, výška vlastného imania a výsledok hospodárenia tejto inej účtovnej jednotky:  

Obchodné meno 
a sídlo spoločnosti, 

v ktorej má ÚJ 
umiestnený DFM 

Bežné účtovné obdobie  

Podiel ÚJ 
na ZI 
v  % 

Podiel na iných 
zložkách vlastného 

imania UJ, v ktorej má 
UJ umiestnený DFM 

Hodnota vlastného 
imania ÚJ, v ktorej 
má ÚJ umiestnený 

DFM 

Výsledok 
hospodárenia ÚJ, 

v ktorej má ÚJ 
umiestnený DFM  

Účtovná 
hodnota  

DFM 

CP a podiely v prepojenej UJ – podielová účasť v dcérskej UJ s rozhodujúcim vplyvom (riadok 22 súvahy) 
PPS NTS s.r.o. 100  136 544 -22 758 136 543 
PPS Logistic s.r.o. 100  36 481 -94 005 0 
Total Steel Partner s.r.o 100  -806 376 -189 543 0 
DAM, a.s. 99,69  90 474 1 309 90 193 
CP a podiely, okrem PUJ - podielová účasť v inej UJ s podstatným vplyvom - nad 20 % (riadok 23 súvahy) 
      
CP a podiely – zmluvne dohodnuté zdieľanie rozhodujúceho vplyvu    
      
Vysvetlivky k umiestneniu dlhodobého finančného majetku (DFM):   
Rozhodujúci vplyv - je najmä väčšina hlasovacích práv alebo právo menovať orgány spoločnosti – konateľa, 
predstavenstvo, dozornú radu (§ 22/3 ZoU; § 14/3/a PU). 
Podstatný vplyv – je najmenej 20 % podiel na hlasovacích právach (§ 27/1/a ZoU).  
Spoločný rozhodujúci vplyv – je zmluvne dohodnuté zdieľanie rozhodujúceho vplyvu (§ 14/3/e PU). 
 
g,i,j) Informácie o dlhodobom finančnom majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy na začiatku bežného 
účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku (zmeny) počas bežného účtovného obdobia a stav na 
konci bežného účtovného obdobia:  
 

Dlhodobý 
finančný 
majetok 

Bežné účtovné obdobie                                                                                                                                                                     
Podielová  

účasť v PUJ 
(061A,062A 

063A) 

Podielová 
účasť, 

okrem PUJ 
(062A) 

Ostatné 
CP 

a podiely 
(063A) 

Pôžičky 
PUJ 

(066A) 

Pôžičky, 
okrem  PUJ 

(066A) 

Ostatné 
pôžičky 
(067A) 

Dlhové CP 
a ostatný  

DFM 
(065A, 
069A) 

Pôžičky 
a ostatný DFM 

(T≥1R) 
(066A,067A, 

069A) 

 
Účty 

v bankách 
(T>1R) 
(22xA) 

Obstaranie 
a 

preddavky 
(043,053) 

SPOLU 

Prvotné ocenenie 
Stav   
na začiatku 218 507          218 507 

Prírastky 978 442       254 797   1 233 239 
Úbytky 970 212          970 212 
Presuny            
Stav 
na konci 226 737       254 797   481 534 

Opravné položky  
Stav 
na začiatku            

Prírastky            
Úbytky            
Presuny            
Stav 
na konci             

Účtovná hodnota  
Stav  
na začiatku 218 507 0         218 507 

Stav 
na konci 226 737 0      254 797   481 534 
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Dlhodobý 
finančný 
majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie                                                                                                                                                                   
Podielová  

účasť 
v PUJ 

(061A,062A
, 

063A) 

Podielová 
účasť, 

okrem PUJ 
(062A) 

Ostatné 
CP 

a podiely 
(063A) 

Pôžičky 
PUJ 

(066A) 

Pôžičky, 
okrem  PUJ 

(066A) 

Ostatné 
pôžičky 
(067A) 

Dlhové CP a 
ostatný  
DFM 

(065A, 
069A) 

Pôžičky 
a ostatný DFM 

(T≥1R) 
(066A,067A, 

069A) 

 
Účty 

v bankách 
(T>1R) 
(22xA) 

Obstaranie  
a 

preddavky 
(043,053) 

SPOLU 

Prvotné ocenenie 
Stav  
na začiatku 495 258 180         495 438 

Prírastky 59 567          59 567 
Úbytky 336 318 180         336 498 
Presuny            
Stav 
na konci 218 507 0         218 507 

Opravné položky 
Stav 
na začiatku            

Prírastky            
Úbytky            
Presuny            
Stav 
na konci             

Účtovná hodnota  
Stav  
na začiatku 495 258 180         495 438 

Stav 
na konci 218 507 0         0 

 
Vysvetlivky k dlhodobému finančnému majetku (DFM): 
Účet 061 – majetková účasť v dcérskej účtovnej jednotke, kde má UJ najmä väčšinu hlasovacích práv (nad 50 %) 
alebo právo menovať orgány spoločnosti (§ 14/21 PU; § 22/4 ZoU). 
Podielová účasť (PU)  - existencia aspoň 20 % podielu na základom imaní v inej UJ (§ 14/3 PU). 
Prepojené účtovné jednotky (PUJ) – dve alebo viac UJ v rámci skupiny, pričom skupinou je materská UJ a všetky 
dcérske UJ (§ 14/3 PU). 
 
h) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou 
(RH) alebo metódou vlastného imania (VI) podľa § 27 zákona o účtovníctve a vplyve takéhoto ocenenia na výsledok 
hospodárenia alebo na výšku vlastného imania:  
      Názov položky RH / VI   Suma  MD/DAL Vplyv na výsledok   Vplyv na imanie 
Realizovateľné CP a podiely (063) RH     
Iné (§ 27/1 ZoU) ........................... RH     
Realizovateľné CP a podiely (061) VI   226 737 MD x            -5 742 277 

Komentár: Prvotné ocenenie reálnou hodnotou (§ 25 ZoU) počas účtovného obdobia – bez náplne. 
 
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). 
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Metódou vlastného imania (VI) – sa dobrovoľne môže, teda nie je to povinnosť, oceniť podiel na základnom imaní (§ 
27/9 ZoU) s rozhodujúcim vplyvom alebo podstatným vplyvom (účet 061, 062). Precenenie metódou vlastného imania 
sa vždy účtuje (§ 14 PU) – súvahovo (účet 414). 
 
k) Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom finančnom majetku, pri ktorom má 
účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: bez náplne 

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

Dlhodobý finančný majetok, s obmedzeným právom s ním nakladať  

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

Zásoby 

Bežné účtovné obdobie 
Stav  OP 

na začiatku 
účtovného 
obdobia 

Tvorba  
OP 

 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu zániku 
opodstatnenosti 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu 

vyradenia majetku  
z účtovníctva 

Stav OP 
na konci 

účtovného 
obdobia 

Materiál 51 222 40 870   92 092 
Nedokončená výroba a 
polotovary vlastnej výroby 190 454   119 117 71 337 

Výrobky 25 297 10 532  25 297 10 532 
Zvieratá       
Tovar 20 042   16 169 3 873 
Poskytnuté preddavky  na 
zásoby      

Zásoby spolu (R34 súvahy): 287 015 51 402  160 583 177 834 
  
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 bežné účtovné 
obdobie 

Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo 5 630 519 

Zásoby, s obmedzeným právom s nim i nakladať  

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

Bežné účtovné obdobie 
Stav OP 

na začiatku 
účtovného 
obdobia 

Tvorba 
OP 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu zániku 
opodstatnenosti 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu vyradenia 

majetku  
z účtovníctva 

Stav OP 
na konci 

účtovného 
obdobia 

Dlhodobé pohľadávky 
celkom (R41 súvahy)      

- z toho: 
dlhé pohľadávky 
z obchodného styku 

     

- z toho:  
ostatné dlhé pohľadávky      

Krátkodobé pohľadávky 
celkom (R53 súvahy) 31 516 38 536  662 69 390 

- z toho:  
krátke pohľadávky 
z obchodného styku 

30 854 38 536   69 390 

- z toho:  
ostatné krátke pohľadávky  662   662   
 
Najvýznamnejšie prechodne znehodnotené pohľadávky a výška opravnej položky: 

 
Dlžník 

Menovitá hodnota  
pohľadávky 

Opravná položka 
(suma) 

OP (%) 

Volvo Construction Equipment                 47 908                 23 954 50 % 

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

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

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

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

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

Dlhodobé pohľadávky (R41 súvahy) 466 952  466 952 
Krátkodobé pohľadávky (R53) 3 421 183 590 203 4 011 386 
 

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

Dlhodobé pohľadávky (R41 súvahy) 194 428  194 428 
Krátkodobé pohľadávky (R53) 2 852 544 887 842 3 740 386 

 
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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Opis predmetu záložného práva 
Bežné účtovné obdobie 

Hodnota predmetu  
záložného práva Hodnota pohľadávky 

Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou 
formou zabezpečenia 

  

Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné 
právo 

1 000 000               3 717 339 

Hodnota pohľadávok, s obmedzeným právom s nimi 
nakladať 

  

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

Titul Účtovná 
základňa 

Daňová 
základňa 

Rozdiel Sadzba 
dane 
(%) 

Odložená 
daňová 

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

  91 231 21 19 159 

Nedaňové opravné položky 
k zásobám 

  177 834 21 37 345 

Nedaňové opravné položky 
k pohľadávkam 

  69 390 21 14 572 

Nedaňové rezervy   522 460 21 109 716 
Odpočet daňovej straty x        1 362 667  21 286 160 
Záväzky (náklady) podmienené 
zaplatením (§ 17/19; § 17/27 ZDP) 

     

Iné – oceň. rozdiel účtu 061      
SPOLU: x x x x 466 952 

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

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

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

Krátkodobý FM v PUJ (R67 súvahy)   
Krátkodobý FM, okrem PUJ (R68 súvahy) 126 389 114 218 
Vlastné akcie a vlastné podiely (R 69 súvahy)   
Obstaranie krátkodobého FM (R70 súvahy)   

SPOLU (R66 súvahy): 126 389 114 218 
 
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 RH/VI Suma MD/DAL Vplyv na výsledok Vplyv na imanie 
CP a podiely (§ 27/1 ZoU) RH    x 
Podiely – účet 061,062 (§ 27/9 ZoU) VI   x  
 
v) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku (KFM) za účtovné obdobie, s uvedením stavu na začiatku 
účtovného obdobia, tvorby, zúčtovania opravných položiek k nemu a ich stavu na konci účtovného obdobia, pričom 
osobitne sa uvádza dôvod ich tvorby, zúčtovania: bez náplne 

Krátkodobý finančný majetok 
Stav OP 

na začiatku 
účtovného 
obdobia 

Tvorba OP 
 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu zániku 
opodstatnenosti 

 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu 
vyradenia 
majetku z 

účtovníctva 

Stav OP  
na konci 

účtovného 
obdobia 

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

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

Názov položky Hodnota za bežné účtovné obdobie 

Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo  

Krátkodobý finančný majetok, s obmedzeným právom s ním nakladať  

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

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

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

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

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

Názov položky Suma 
Náklady budúcich období dlhodobé – účet 381A, 382A (R75 súvahy) 124 
Predplatné Hospodárske noviny   
  
Náklady budúcich období krátkodobé – účet 381A, 382A (R76 súvahy) 35 242 
Poistenie majetku 3 052 
IT služby 26 475 
Príjmy budúcich období dlhodobé – účet 385A (R77 súvahy)  
  
Príjmy budúcich období krátkodobé – účet 385A (R78 súvahy)  
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2) Informácie k položkám – PASÍV SÚVAHY 
a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie, a to: 
1. Opis základného imania najmä - počet akcií (podielov), ich menovitá hodnota, práva spojené s jednotlivými druhmi 
akcií (podielov), splatené základné imanie: 
Základné imanie pozostáva z 19 539 ks kmeňových listinných akcií v menovitej  hodnote 332 eur za akciu. Hodnota 
zapísaného základného imania v obchodnom registri je 6 486 948 eur a hodnota splateného základného imania 
k 31.12.2016 je 6 486 948 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: bez náplne. 
 
3. Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období: 

Názov položky 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

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

Názov položky 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Účtovná strata 4 422 118 
Vysporiadanie účtovnej straty Bežné účtovné obdobie 
Zo zákonného rezervného fondu  
Zo štatutárnych a ostatných fondov  
Z nerozdeleného zisku minulých rokov  
Úhrada straty spoločníkmi, členmi  
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov 4 422 118 
Iné   
Spolu  4 422 118 
  
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): 
 
Názov ÚJ Hodnota precenenia Vyčíslenie odloženej 

dane 
Druh odloženej dane 
 

Detva Assets Management 909 807 191 059 Pohľadávka - neúčtovaná 
Spolu : 909 807 0  
PPS NTS -129 543 -27 204 Záväzok 
PPS Logistic „v likvidácii“ 0 0 Záväzok 
Spolu : -129 543 -27 204  
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b) Jednotlivé druhy rezerv za bežné účtovné obdobie s uvedením ich stavu na začiatku bežného účtovného obdobia,  
ich tvorba, použitie, zrušenie počas bežného účtovného obdobia, ich stav na konci účtovného obdobia, pričom sa uvedie 
predpokladaný rok použitia rezerv: 
 

Názov položky 

Bežné účtovné obdobie 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia Tvorba Použitie Zrušenie 

Stav 
na konci 

účtovného 
obdobia 

Dlhodobé rezervy spolu 
(riadok 118 súvahy): 174 582  214 206 120 339 6 133  262 317 

- z toho:         
Odchodné 120 339 214 206 120 339  214 206 
Záručné opravy 54 243   6 133 48 111 
Krátkodobé rezervy spolu 
(riadok 136 súvahy): 794 928  766 852 808 581   753 199 

- z toho:           
Nevyčerpané dovolenky 381 267 485 011 381 267  485 011 
Odmeny 127 963 105 000 127 963  105 000 
Ostatné-audit,výročná správa 11 100 8 600 11 100  8 600 
Emisné  kvóty 4 774 8 045 4 774  8 045 
Odchodné 203 642 87 441 203 642  87 441 
Pracovné jubileá 29 014 25 999 23 849  31 164 
RZZP 9 358 6 400 9 358  6 400 
Záručné opravy 27 810  6 272  21 538 
 
 

Názov položky 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia Tvorba Použitie Zrušenie 

Stav 
na konci 

účtovného 
obdobia 

Dlhodobé rezervy spolu 
(riadok 118 súvahy):  148 569 83 091 57 078   174 582 

- z toho:           
odchodné 91 491 28 848   120 339 
Záručné opravy 57 078 54 243 57 078  54 243 
Krátkodobé rezervy spolu 
(riadok 136 súvahy):  679 461 1 396 958 1 281 490   794 928 

- z toho:      
Nevyčerpané dovolenky 564 866 983 297 1 166 896  381 267 
Odmeny  127 963    
Ostatné-audit,výročná správa 10 400 11 100 10 400  11 100 
Emisné kvóty 45 4 774 45  4 774 
Odchodné 35 342 203 642 35 342  203 642 
Pracovné jubileá 38 829 29 014 38 829  29 014 
RZZP  9 358   9 358 
Záručné opravy 29 978 27 810 29 978  27 810 
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c) Hodnota záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti: 

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

Dlhodobé záväzky (R102 súvahy) 3 601 475  3 601 475 
Krátkodobé záväzky (R122 súvahy) 6 359 357 128 962 6 488 319 
 
 

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

Dlhodobé záväzky (R102 súvahy) 4 986 820  4 986 820 
Krátkodobé záväzky (R122 súvahy) 6 614 448 390 156 7 004 604 
 
 
d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení v nadväznosti na položky súvahy; uvádza sa hodnota 
záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti viac ako 5 rokov:   

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Dlhodobé záväzky spolu (R102) 3 601 475 4 986 820 
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 5 
rokov vrátane 3 601 475 4 986 820 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 
5 rokov  0  0 

Krátkodobé záväzky spolu (R122) 6 488 319  7 004 604 
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 
vrátane 6 359 357   6 614 448 

Záväzky po lehote splatnosti  128 962  390 156 
[Vysvetlivky: Zostatková doba splatnosti záväzku alebo jeho časti – je rozdiel medzi dohodnutou dobou splatnosti 
záväzkov a závierkovým dňom (§ 12 PU).] 
 
e) Hodnota záväzkov zabezpečených záložným právom alebo zabezpečených inou formou zabezpečenia, a to 
s uvedením formy zabezpečenia: bez náplne 

Položky záväzkov 
Bežné účtovné obdobie 

Forma  
Zabezpečenia Hodnota záväzkov 

Záväzky zabezpečené záložným právom   

Záväzky zabezpečené inou formou zabezpečenia   

 
 
f) Výpočet odloženého daňového záväzku (§ 10 PU): 
 

Titul Účtovná 
základňa 

Daňová 
základňa 

Rozdiel Sadzba 
dane 
(%) 

Odložený 
daňový 
záväzok 

Dočasný rozdiel zostatkových cien 
odpisovaného majetku (UZC>DZC) 

16 538 948 8 315 543 8 223 405 21 1 726 915 

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

     

Iné - oceň. rozdiel účtu 061 136 543 7 000 129 543 21 27 204 
SPOLU: x x x x 1 754 119 
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Komentár k odloženému daňovému záväzku: 
 ÚJ má povinnosť auditu a preto má aj povinnosť účtovať o odloženej dani (§ 10 PU). 
 Odložený daňový záväzok bol zaúčtovaný do nákladov (592/481).   
 
g) Záväzky zo sociálneho fondu (účet 472):   

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Začiatočný stav sociálneho fondu (SF)   -34 265  39 586 
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov  94 853  97 427 
Tvorba sociálneho fondu zo zisku     
Ostatná tvorba sociálneho fondu     
Tvorba sociálneho fondu spolu  94 853  97 427 
Čerpanie sociálneho fondu   78 721  171 278 
Konečný zostatok SF (R114 súvahy):  -18 133  -34 265 
 
h) Vydané dlhopisy: bez náplne 

Názov vydaného 
dlhopisu 

Menovitá 
hodnota Počet Emisný kurz Úrok Splatnosť 

      
 

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

Bežné účtovné obdobie 

Názov položky mena 
charakter úveru 
(napr. investičný,  

prevádzkový, 
preklenovací) 

Hodnota 
v cudzej 

mene 
hodnota  

v eur 

 
výška úroku 

(%) splatnosť 

Dlhodobé záväzky - pôžičky (R102 súvahy) 
Magna trade, s.r.o. EUR   439 847 6 %  5.5.2018 
Dlhodobé bankové úvery (R121 súvahy) 
UniCredit Bank  EUR   3 249 000 3MEu+2,8%  30.6.2022 
 SLSP 3  EUR      108 660 1M Eu+2%  25.5.2018 
Krátkodobé záväzky - pôžičky (R129 súvahy) 
       
Krátkodobé bankové úvery (R139 súvahy) 
UniCredit – kontokorent EUR   3 189 625 1MEu+1,9%  30.5.2017 
SLSP 3 EUR   260 880 1M Eu+2%  31.12.2017 
UniCredit  EUR    834 000 3MEu+2,8%  31.12.2017 
Krátkodobé finančné výpomoci (R140 súvahy) 
       
 
i.2) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci - forma zabezpečenia: bankové úvery sú zabezpečené 
záložným právom na dlhodobý majetok a pohľadávky. 
 
j) Významné položky časového rozlíšenia pasív  - výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období:  
 

Názov položky Suma 
Výdavky budúcich období dlhodobé  - účet 383A (R142 súvahy)  
Výdavky budúcich období krátkodobé – účet 383A (R143 súvahy)  
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Výnosy budúcich období dlhodobé – účet 384A (R144 súvahy)  
Novoobjavený majetok 44 805 
Výnosy budúcich období krátkodobé – účet 384A (145 súvahy)  
Emisné kvoty 118 344 
Novoobjavený majetok 12 322 
 
3) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu v poznámkach prenajímateľa:  bez náplne 

Názov 
položky 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Splatnosť Splatnosť 
do jedného 

roka vrátane 
od jedného roka 
do piatich rokov 

vrátane 
viac ako päť 

rokov 
do jedného 

roka vrátane 
od jedného roka 
do piatich rokov 

vrátane 
viac ako päť 

rokov 

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

Názov 
položky 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Splatnosť Splatnosť 
do jedného 

roka vrátane 
od jedného roka 
do piatich rokov 

vrátane 
viac ako päť 

rokov 
do jedného 

roka vrátane 
od jedného roka 
do piatich rokov 

vrátane 
viac ako päť 

rokov 

Istina 348 084 184 932   405 404 498 014   
Finančný náklad 9 292 3 255   20 881 11 459   
Spolu 357 376 188 187   426 285 509 473   
 
5a-e,g) Ďalšie informácie o odloženej dani:  

Názov položky Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období 
ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov     
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  466 952  194 428 
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu 
neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom 
období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach 1 754 119  2 866 514 
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových 
odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku 
ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka     
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované 
priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty 
nákladov a výnosov     
Sadzba dane z príjmov  21 22 
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5f) Ďalšie informácie o odloženej dani – vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov 
a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením, a to číselné porovnanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy 
odloženej dane z príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmov 
(teoretická daň):  

Bežné účtovné obdobie 
č. Názov položky základ 

dane 
suma 
dane 

% dane 

1 Výsledok hospodárenia pred zdanením (R100 DP) 661 211 x x 
2 Teoretická daň (bez pripočítateľných a odpočítateľných položiek) x   145 466   22 
3 Pripočítateľné položky spolu (R200 DP) 760 847   167 386 25,32 
4 Odpočítateľné položky (R300 DP) 1 438 061  -316 374 47,85 
5 Odpočet daňovej straty (R410 DP) 0         0 22 
6 Základ dane (R500 DP):                 0 x x 
7 Úpravy splatnej dane (úľavy, zápočet, licencia)     
8 Splatná daň z príjmov po úpravách: x 2 889  
9 Odložená daň z príjmov: x -267 760 21 

10 CELKOVÁ DAŇ Z PRÍJMOV: x -264 871 22 
 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 
č. Názov položky základ 

dane 
suma 
dane 

% dane 

1 Výsledok hospodárenia pred zdanením (R100 DP) -4 334 094 x x 
2 Teoretická daň (bez pripočítateľných a odpočítateľných položiek) x      953 501 22 
3 Pripočítateľné položky spolu (R200 DP) 3 926 327  863 792 19,93 
4 Odpočítateľné položky (R300 DP) 744 706 -163 835 3,78 
5 Odpočet daňovej straty (R410 DP) 0 0 0 
6 Základ dane (R500 DP): -1 152 473 x x 
7 Úpravy splatnej dane (úľavy, zápočet, licencia)    
8 Splatná daň z príjmov po úpravách: x 2 880  
9 Odložená daň z príjmov: x 85 144 22 

10 CELKOVÁ DAŇ Z PRÍJMOV: x 88 024 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 položkách majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi, pričom sa uvádza forma 
tohto zabezpečenia a uvádza sa zmena reálnej hodnoty v priebehu účtovného obdobia: bez náplne 
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Článok IV – INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPĹŇAJÚ POLOŽKY VÝKAZU ZISKOV A STRÁT 
a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar (účtová skupina 60x) - s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb podľa 
jednotlivých typov výrobkov a služieb účtovnej jednotky a hlavných oblastí odbytu: 
 

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

Tuzemsko    1 439 452   4 370 163     259 985      273 435         1 598          4 067 
Krajiny EÚ  38 930 372 40 488 753     264 667      299 230         2 041      509 061            
Ostatné       662 043      435 420           315          7 129         4 500        18 486 
spolu  41 031 867 45 294 336     524 967      579 796         8 139      531 614 
 
 
b) Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob; ak sa zmena ich stavu nerovná rozdielu medzi stavom netto na konci 
predchádzajúceho účtovného obdobia a stavom netto na konci bežného účtovného obdobia, uvádzajú sa  dôvody 
vzniku tohto rozdielu podľa jednotlivých položiek zásob, najmä manká a škody, zmena metódy oceňovania, dary:  

Názov položky 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Zmena stavu 
vnútroorganizačných  

zásob  

Konečný 
zostatok 

Konečný 
zostatok 

Začiatočný 
stav 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Nedokončená výroba  
a polotovary vlastnej výroby  3 978 645   3 711 605     4 485 779      267 040         -774 174 

Výrobky     644 582   1 061 752     1 541 925    - 417 170        - 480 173 
Zvieratá                
Spolu  4 623 227   4 773 357     6 027 704     -150 130      -1 254 347 
Manká a škody 4 797    33 312 x          4 797            33 312 
Reprezentačné x x x     
Dary x x x     
Iné x x x      132 293        - 198 251 
Zmena stavu 
vnútroorganizačných zásob 
vo výkaze ziskov a strát 

x x x      -13 040      -1 419 286 

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

Opis účtovného prípadu aktivácie Suma aktivovaných výnosov 
Bežný rok Minulý rok 

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou                    168 309                    171 068 
   
Aktivácia - účtová skupina 62x (R07 VZaS)                    168 309                    171 068 
 
d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti (účtová skupina 64x):  

Opis účtovného prípadu Suma výnosov z hospodárskej činnosti 
Bežný rok Minulý rok 

Ostat.význam.položky výnosov z hosp. činnosti,z toho: 25 294 127 21 047 574 
Výnos z postúpenia pohľadávok 24 814 368 20 678 125 
Náhrady od poisťovní        81 699        79 613 
Náhrady škody      421 206         96 093 
Ostatné      -23 146       193 743 
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e) celková suma osobných nákladov - v členení na mzdy, ostatné náklady na závislú činnosť, sociálne poistenie, 
zdravotné poistenie, sociálne zabezpečenie: 

Opis účtovného prípadu Suma osobných nákladov 
Bežný rok Minulý rok 

Mzdové náklady                10 233 473                 10 617 063  
Ostatné osobné náklady na závislú činnosť                  1 134 540                  1 226 841 
Náklady na sociálne poistenie                  3 630 161                  3 792 318 
   
Osobné náklady spolu (R15 výkazu ZaS)                14 998 174                15 636 222 
 
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 Suma finančných výnosov 
Bežný rok Minulý rok 

Výnosy z predaja CP a podielov (661)                         2            2 050 000 
Výnosové úroky (662)                  13 789                 14 695 
Kurzové zisky počas roku (663.A)                 12 824                   6 723 
Kurzové zisky k závierkovému dňu (663.A)                       77                      391 
Ostatné finančné výnosy (66x)    
Výnosy z finančnej činnosti spolu (R29 výkazu ZaS)                 26 692            2 071 809 
 
g) Opis a suma významných položiek nákladov na nákup služieb (účtová skupina 51x): 

Opis účtovného prípadu Náklady na nákup služieb 
Bežný rok Minulý rok 

Opravy a udržiavanie             375 597             498 018 
Cestovné náklady               40 704               35 859 
Reprezentačné               11 732               18 709 
Služby–kooperácie, nájom, stráženie, preprava, pers.líz.          5 570 869          7 602 954 
Náklady na nákup služieb (R14 výkazu ZaS)          5 998 902          8 155 540  
 
h) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti (účtová skupina 54x): 

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

Náklady na poistenie majetku, osôb               111 392               114 108 
Náklady na reklamácie                 12 207                 11 581 
Zmluvné pokuty, ostatné pokuty                 14 596                 14 805 
Postúpené pohľadávky,odpis pohľadávok          24 749 040          20 817 071 
Ostatné náklady na hosp. činnosť                 86 079                 74 872 
Ostatné náklady z hosp. činnosti (R26 výkazu ZaS)           24 973 314           21 032 437 
 
i) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát; osobitne sa uvádza 
hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.  

Opis účtovného prípadu Suma finančných nákladov 
Bežný rok Minulý rok 

Náklady z predaja CP a podielov (561)                  8 201           4 816 804 
Nákladové úroky (562)              270 509              248 371 
Kurzové straty počas roku (563.A)                35 170                52 150 
Kurzové straty k závierkovému dňu (563.A)                  2 196                  4 335 
Ostatné finančné náklady (56x)                77 405                49 676 
Náklady na finančnú činnosť spolu (R45 výkazu ZaS)              393 481           5 171 336 
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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 na audit a poradenstvo 
             Bežný rok                Minulý rok 

Náklady za overenie účtovnej závierky                 11 600                    14 100 
Iné uisťovacie služby   
Daňové poradenstvo   
Neaudítorské služby                
 
g) Suma čistého obratu podľa § 2 ods.15 zákona o účtovníctve podľa jednotlivých typov výrobkov, tovarov, služieb 
alebo iných činností účtovnej jednotky a hlavných geografických oblastí odbytu, ak sa tieto činnosti a oblasti odbytu 
z hľadiska organizácie predaja výrobkov a tovarov a poskytovania služieb výrazne odlišujú. Ak predmetom činnosti 
účtovnej jednotky je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj 
opis iných výnosov zahrňovaných do čistého obratu: 

Názov položky Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Tržby z predaja tovaru (604, 607)              8 139           531 614 
Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)     41 031 867      45 294 336 
Tržby z predaja služieb (602, 606)          524 967           579 796 
Iné súvisiace výnosy (64x, 66x)   Čistý obrat celkom     41 564 973      46 405 746 
 
[Vysvetlivky: Čistý obrat sa vykazuje vo Výkaze ziskov a strát (R01), bez odkazu na súčtové riadky. Čistý obrat definuje 
zákon o účtovníctve (§ 2/15 ZoU) bez odkazu na konkrétne účty. Z logiky veci sa dá odvodiť, že čistý obrat je predaj 
(odbyt) vlastných výrobkov, tovaru a služieb z hlavnej činnosti do externého prostredia, teda bez výnosov, ktoré 
nepredstavujú externú realizáciu – napr. aktivácia (62x), zmena stavu zásob (61x), kurzové zisky (663). Do čistého 
obratu nevstupujú ani výnosy z predaja nadbytočného vlastného majetku účtovnej jednotky. Ak vznikne výkladový 
problém, potom je vhodné významné sporné položky komentovať. Čistý obrat sa testuje ako podmienka pre zatriedenie 
do veľkostnej skupiny účtovnej jednotky (§ 2/5 ZoU) a pre povinnosť auditu (§ 19; § 22 ZoU).]  
 
 

Geografické oblasti odbytu Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Tuzemsko (typ - výrobky, tovar, služby)        1 701 035        4 647 665 
Európska únia (typ - výrobky, tovar, služby)      39 197 080      41 297 047 
Tretie štáty (typ - výrobky, tovar, služby)           666 858           461 034 
 
 
 

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 
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1b) Podmienené záväzky – opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich napr. zo súdnych rozhodnutí, 
z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; 
takými podmienenými záväzkami sú: 
Obchodná spoločnosť má v Komerčnej banke platobnú záruku za colný dlh v sume 65 000 EUR.  
 
2) Ostatné finančné povinnosti, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch; pri každej položke sa uvádza popis, 
výška a údaj, či sa netýka spriaznených osôb – napríklad zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité 
množstvo produktu, uskutočniť investície a veľké opravy: bez náplne 
 
3) Podsúvahové účty – uvádzajú sa informácie o významných položkách sledovaných na podsúvahových účtoch (§ 
85 PU): 

Názov podsúvahovej položky Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

Prenajatý majetok        79 653        84 783 
Majetok prijatý do úschovy                13 648 
Pohľadávky z opcií     
Záväzky z opcií   
Iné položky - materiál CO        29 150        29 150 

 
V spoločnosti sa nachádza majetok vo vlastníctve tretích osôb. Sú to prípravky dodané zákazníkom, ktoré sa používajú vo 
výrobnom procese v sume 3 384 856. Evidujú sa na podsúvahových účtoch, ktoré sú členené podľa jednotlivých zákazníkov. 
Spoločnosť eviduje na podsúvahových účtoch prenajímaný majetok a majetok civilnej obrany. 

 
 

Článok VI – UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO ZÁVIERKOVOM DNI 
 

      Vedenie spoločnosti PPS Group a.s. podpísalo dňa 12.1.2017 so zástupcami Základnej organizácie OZ KOVO 
Kolektívnu zmluvu na roky 2017 – 2019. 
     Dňa 17.1.2017 účtovná jednotka odpredala 100 % podiel v dcérskej spoločnosti PPS Logistic s.r.o. „v likvidácii“. 
     Od januára do júna 2017 prebehli rokovania o zmene akcionárskej štruktúry a vysporiadaní transakcie kúpy 
spoločnosti Total Steel Partner, s.r.o. 
 
 

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

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

Spriaznená osoba                                                       Zoznam transakcií Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

PPS Personálne služby predaj 3 572  109 438 
                                                                            kúpa  1 680 360  3 614 477 

PPS NTS s.r.o. predaj 913   
                                                                                          pôžička  907   

Total Steel Partner predaj 91 2 065 846 
 kúpa  46 405 

1. Strojárenská pôžička 500  
DETVA ASSETS MANAGMENT poskytnutie služby 1 453 1 208 
PPS Logistic  s.r.o. v „likvidácii“ kúpa 14 379  
 predaj 89 1 062 
 pôžička 1 500  
Futej Partners,s.r.o. kúpa 82 237 105 862 
 kúpa 188 106 000 
KMi invest, spol. s r.o. kúpa 24 347 9 539 
Nova Steeel Partner, s.r.o. kúpa 15 416 412 742 
 predaj 430 124 1 955 106 
FINSS, s.r.o. kúpa 133 557  

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

Orgány účtovnej jednotky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

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

Dozorný orgán     
- druh príjmu (výhody): peňažný príjem    29 548   33 510 

Iný orgán účtovnej jednotky   
- druh príjmu (výhody):poskytnutá  záruka 0 500 000 

 
 

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

Stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia:             8 292 675 
Zvýšenie alebo zníženie vlastného imania počas účtovného obdobia:   6 638 870 
Stav vlastného imania na konci účtovného obdobia:                              14 931 545 
Dôvody zmien vlastného imania v členení:  
a) základné imanie zapísané do obchodného registra (účte 411):   6 486 948 
b) základné imanie nezapísané do obchodného registra (účet 419):  
c) emisné ážio (účet 412):  
d) zákonné rezervné fondy (účet 417, 418, 421, 422):   1 062 400 
e) ostatné kapitálové fondy (účet 413):  
f) oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (účet 414, 415, 416):    -812 465 
g) ostatné fondy tvorené zo zisku (účet 423, 427):  
h) nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428): 18 443 430 
i) neuhradená strata minulých rokov (účet 429):                             -11 174 850 
j) účtovný zisk alebo účtovná strata (účet 431):      926 082 
k) vyplatené dividendy:  
l) ďalšie zmeny vlastného imania:  
m) zmeny účtované na účte fyzickej osoby (účet 491):    
 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 
Stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia:          12 452 882 
Zvýšenie alebo zníženie vlastného imania počas účtovného obdobia: -4 160 207 
Stav vlastného imania na konci účtovného obdobia:                               8 292 675 
Dôvody zmien vlastného imania v členení: X 
a) základné imanie zapísané do obchodného registra (účte 411): 6 486 948 
b) základné imanie nezapísané do obchodného registra (účet 419):  
c) emisné ážio (účet 412):  
d) zákonné rezervné fondy (účet 417, 418, 421, 422): 1 062 400 

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 
i) neuhradená strata minulých rokov (účet 429):  -6 752 731 
j) účtovný zisk alebo účtovná strata (účet 431):  -4 422 118 
k) vyplatené dividendy:  
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l) ďalšie zmeny vlastného imania:    -697 735    
m) zmeny účtované na účte fyzickej osoby (účet 491):    
 
Článok X – PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV pri použití nepriamej metódy  

Označenie 
položky Obsah položky 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

  Peňažné toky z prevádzkovej činnosti   

Z/S Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou 
z príjmov  (+/-) 661 211 -4 334 094  

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

3 027 440 5 531 741 

A. 1. 1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného 
majetku (+) 2 198 229 2 483 706 

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

58 165 33 338 

A. 1. 4. Zmena stavu dlhodobých rezerv  (+/-) 87 735 26 014 
A. 1. 5. Zmena stavu opravných položiek  (+/-) 382 367 207 357 

A. 1. 6. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov  
(+/-) 42 313 2 684 

A. 1. 7. Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)   
A. 1. 8. Úroky účtované do nákladov   (+) 270 509 248 371 
A. 1. 9. Úroky účtované do výnosov    (-) -13 788 -14 695 

A.1. 10. Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným 
ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-) -78 -7 114 

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

2 196 56 485 

A. 1. 12. Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, 
ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-) -208 2 595 595 

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

 -100 000 

A. 2. 

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

-4 816 407 4 006 035 

A. 2. 1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) -505 650 4 038 259 

A. 2. 2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) -2 149 701 
 -2 229 949 
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Označenie 
položky Obsah položky 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

A. 2. 3. Zmena stavu zásob (-/+) -2 148 885 2 228 756 

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

-12 171 -31 031 

  
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.) 

-1 127 756 5 203 684 

A. 3. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných 
činností (+) 13 788 14 695 

A. 4. Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú 
do finančných činností (-) -270 509 -248 371 

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

A. 6. Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, 
s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností(-) -48 748 -52 510 

  Peňažné  toky z prevádzkovej činnosti (+/-),  
(súčet Z/S + A. 1. až A. 6.) -4 433 225 4 917 498 

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

1 112 395 -2 800 

A. Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), 
(súčet Z/S +  A. 1.  až  A. 9.) -320 830 4 914 698 

  Peňažné toky z investičnej činnosti   
B. 1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)   
B. 2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) -515 345 -928 771 

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 (-) 

-1 000 000 -379 586 

B. 5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) 57 006 448 132 

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

2 1 050 000 

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

  

B. Čisté  peňažné toky z investičnej  činnosti 
(súčet B. 1. až B. 19.) -1 458 337 189 775 

  Peňažné toky z finančnej činnosti   
C. 1. Peňažné toky vo  vlastnom  imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.) 1 121 604 477 213 

C. 1. 2. Príjmy z precenenia cenných papierov do vlastného           imania 
(+) 1 121 604 477 213 
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Označenie 
položky Obsah položky 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

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

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

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

1 021 517 -5 328 871 

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

3 441 431 19 

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

-2 010 032 -5 328 911 

C. 2. 5. Príjmy z prijatých pôžičiek (+)  415 847 
C. 2. 6. Výdavky na splácanie pôžičiek (-) -2 125 -21 538 

C. 2. 7. Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je 
predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-) -407 757 -394 287 

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

  

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

  

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

  

C. Čisté peňažné  toky  z finančnej činnosti  
(súčet C. 1. až C. 9.) 2 143 121 -4 851 658 

D. Čisté zvýšenie alebo čisté  zníženie peňažných 
prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C) 363 954 252 815 

E.  Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov  
na začiatku účtovného obdobia (+/-)  216 693 13 250 

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

580 647 266 064 

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

-2 118 -49 371 

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

578 529 216 693 
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