
    VÝROČNÁ
SPRÁVA

20
20



Spoločnosť PPS Group a.s., ktorá má už  60-ročnú 
tradíciu v strojárenskej výrobe sa v súčasnosti za-
meriava na výrobu stredne veľkých a stredne ťaž-
kých zváraných konštrukcií pre celosvetovo zná-
mych zákazníkov.

„Víziou PPS Group je stať sa
lídrom Európskeho trhu.“
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PRÍHOVOR PREDSEDU
PREDSTAVENSTVA
SPOLOČNOSTI,
JUDR. DANIELA FUTEJA
Vážení akcionári, vážené kolegyne, kolegovia, partneri, priatelia,

rok 2020 ostane v pamäti každého podnikateľa zapísaný ako jedna z najväčších skúšok. Pan-
démia nového koronavírusu bola nielen útokom na zdravie ľudí, ale aj na ekonomickú kondíciu 
podnikov po celom svete. Karanténa a hrozba nákazy zasiahli životy jednotlivcov, rodín, škôl, 
verejných inštitúcií a úradov. Samozrejme, obrovskú ranu dostala ekonomika. Na rozdiel od 
krízy 2008 boli zasiahnutí úplne všetci podnikatelia – od živnostníkov, malých prevádzok so 
službami a stredných firiem až po najväčších zamestnávateľov v krajine. 

Medzinárodná logistika prakticky ostala stáť pre obmedzenia na hraniciach, dodávatelia aj odberatelia škrtali 
náklady aj investície v obavách o to, aká dlhá a aká intenzívna bude táto bezprecedentná kríza. Zodpovednosť 
za zdravie zamestnancov, ktorí aj bez hrozby vírusu pracujú v našom podniku v rizikovom prostredí, bola v 
niektorých chvíľach mimoriadne ťaživá. Zodpovednosť sme ale ukázali aj vo vzťahu k našim záväzkom v Kole-
ktívnej zmluve. V tom najmenej vhodnom čase, hlboko v červených číslach, sme boli schopní vyplatiť dohod-
nutý trinásty plat a potvrdiť svoju povesť spoľahlivého zamestnávateľa. Zo 736 pracovných miest, ktoré boli v 
PPS-ke ohrozené na začiatku koronakrízy, sme nakoniec nemuseli zrušiť ani jediné. Vďaka za to patrí aj vláde, 
no naučili sme sa, že sa musíme spoliehať v prvom rade na seba.

Museli sme spraviť strategické rozhodnutie o tom, ako sa s prepadom objednávok, tržieb a výroby 
vysporiadať. Prvou možnosťou bolo firmu hibernovať, prepustiť takmer všetkých zamestnancov, zastaviť 
výrobu a čakať na lepšie časy. Ak by sme vnímali iba čísla a excelovské tabuľky, asi by nebolo veľmi o čom 
diskutovať. Znamenalo by to ale okamžitý kolaps strojárskej legendy z Podpoľania, stratu dôvery a stovky 
zmarených ľudských osudov alebo dokonca rodinných tragédií. Rozhodli sme sa preto ísť cestou, ktorá si 
vyžaduje nielen odvahu, ale aj vzájomnú dôveru medzi zamestnancami, manažérmi a majiteľmi PPS Group. 
Rozhodli sme sa zachrániť maximálny možný počet pracovných miest aj za cenu „prezamestnanosti“. Chceli 
sme byť pripravení na opätovné oživenie priemyslu a ekonomiky, čo sa časom ukázalo ako mimoriadne pred-
vídavé a správne rozhodnutie.

S odstupom času som hrdý, že môžem vyhlásiť, že naše strojárne túto krízu zvládli lepšie ako mnohé iné firmy 
nielen na Slovensku, ale aj v globálnom meradle. Na rozdiel od najväčších hráčov slovenského priemyslu sme 
neprerušili výrobu. Stálo nás to nesmierne veľa síl, náročných rozhodnutí v neistých podmienkach a celkovom 
chaose opatrení proti šíreniu choroby, aj presviedčania zamestnancov o správnosti a zmysluplnosti niektorých 
požiadaviek. Vďaka príkladnému nasadeniu členov všetkých úrovní manažmentu v našom podniku, ako aj 
zamestnancov na jednotlivých výrobných aj nevýrobných pozíciách sme však spoločnými silami predišli tomu, 
aby sa v PPS Group vyskytlo ohnisko nákazy a ojedinelé prípady ochorenia neboli spojené s prenosom vírusu 
na našich pracoviskách. 
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Žiaľ, koronavírus si v našom podniku 
vyžiadal život vzácneho človeka. V marci 
2021 nás vo veku nedožitých 62 rokov 
navždy opustil dlhoročný spolupracovník, 
kolega, člen predstavenstva, bývalý gener-
álny riaditeľ, konateľ PPS Group a priateľ 
Giorgio Salomoni, ktorý bol s našimi 
strojárňami intenzívne spojený viac ako 25 
rokov. Jeho snom bolo, aby sa PPS-ka stala 
v našom odvetví európskym lídrom. Tento 
jeho odkaz sme pripravení ďalej rozvíjať a 
na tomto mieste sa mu chcem poďakovať 
za všetku energiu a čas, ktorý venoval 
pozdvihnutiu našej PPS-ky na európsku a 
svetovú úroveň.

V roku 2020 sa nám podarilo rozpracovať spoluprácu s novými zákazníkmi, ako aj odštartovať výrobu nových 
typov výrobkov pre viacerých súčasných zákazníkov. V prvom kvartáli sme spustili sériovú výrobu na projekte 
lopát na vzorovom pracovisku v jednej z našich výrobných hál. Tento rok sme ich vyrobili 350 a v roku 2021 je 
plán presiahnuť hranicu 900 lopát vyrobených na tejto linke. 

Spustili sme aj výrobu vzoriek nových typov lopát, ktoré by v budúcnosti mali tvoriť významnú časť portfólia. 
Dostali sme aj možnosť spolupracovať na dodávkach hydraulických a mechanických upínačov, pričom aj v 
tomto projekte sme už prešli do sériovej výroby. 

Pokračovala aj naša kooperácia s významným výrobcom manipulačných strojov. Som hrdý na to, že sme 
zákazníkovi dokázali pomôcť pri zavádzaní významných zmien dizajnu ramien pre tieto zariadenia, s ktorými 
má ambíciu priniesť na trhu niečo celkom nové. Vyrábame aj rámy pre mobilné zariadenie na drvenie a spra-
covanie kameňa, ktoré sa má v roku 2021 stať vlajkovou loďou nášho zákazníka. Výrobca lesnej manipulačnej 
techniky, ktorý nám zveril výrobu rámov, plánuje od januára 2021 takmer zdvojnásobiť objem výroby v PPS-ke. 
Ale získali sme aj úplne nového zákazníka, významného svetového výrobcu strojov na výstavbu a 
rekonštrukcie cestných komunikácií. Klient doteraz nemal skúsenosti s outsourcingom veľkých zváraných 
konštrukcií, čo vytvára veľký potenciál pre rozvoj spolupráce. 

Pre ťažobný segment sme vyrobili vzorku 10 tonového ramena pre hydraulický čelný nakladač. Jednalo sa o 
extréme náročnú výrobu – od prípravy detailov až po finálne opracovanie. Avšak za najväčší úspech 
považujem dohodu o výrobe lopát pre banské stroje pre nášho hlavného zákazníka.

Česť jeho pamiatke. 
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PPS Group naďalej patrí medzi najväčších zamestnávateľov v regióne. Priemerný počet pracovníkov, ktorí 
vykonávali prácu pre našu spoločnosť, bol v priemere 916 mesačne. Skúsenosti a zručnosť našich ľudí pred-
stavujú pre spoločnosť najväčšiu devízu. Aj preto som rád, že v roku 2020 sme nemali ani jeden pracovný 
úraz, ktorý by si vyžiadal práceneschopnosť. 

Určite so mnou budete súhlasiť, že niektoré roky sa skončia a tým sú pre nás „skončené“. V spomienkach sa 
nám zlievajú jeden do druhého a len ťažko si s odstupom času spomenieme, či sa konkrétna vec stala v roku 
1994 alebo 1995. Som si však istý, že na rok 2020 si budeme všetci pamätať veľmi dobre. Podobne ako si 
pamätáme, čo sme zažívali v rokoch 1968, 1989, 1993, 2000 alebo 2008, rovnako hlboko sa do našich 
spomienok uloží aj rok 2020. Budeme sa k nemu vracať ako k roku, ktorý nás „prefackal“.

Ukázal nám, aký krehký je život, ako rýchlo sa veci dokážu otočiť hore nohami a ako si znova musíme 
uvedomovať význam a dôležitosť vecí, ktoré inak považujeme za celkom samozrejmé. Nie, nič nie je samozre-
jmé a na nič si nemôžeme robiť automaticky nárok, hoci sme si zvykli na to, že žijeme v komforte, istote a 
bezpečí.
 
Bol to však aj rok plný nových príležitostí a nových výziev naprieč všetkými oddeleniami našej spoločnosti. 
Ďakujem všetkým, ktorí priložili ruku k spoločnému dielu.

 JUDr. Daniel Futej

Z pohľadu financií však o úspechoch hovoriť nemôžeme, a to najmä v dôsledku pandémie. Už na konci roka 
2019 prichádzali signály o ochladení trhu, čo sme zohľadnili pri prvom návrhu rozpočtu s príjmami 50 miliónov 
eur (medziročný pokles o 19 %). Napokon sme rok 2020 ukončili s celkovými tržbami predaja za výrobky na 
úrovni 40 miliónov eur a zaznamenali sme tak medziročný pokles na úrovni 28 %. V druhom a treťom kvartáli 
pritom predstavoval medziročný pokles až 35 %, čo sa nám čiastočne podarilo dobehnúť prudkým oživením 
priemyslu koncom roka. 

Základnou úlohou pre rok 2021 bude stabilizácia výroby pre súčasné portfólio klientov vytvorenie rezervy 
výrobných kapacít pre nové obchodné prípady. Ukazuje sa však, že oživenie ekonomiky po koronakríze 
prichádza takmer rovnako rýchlo, ako nastúpila kríza samotná. Nielen v strojárstve ale prakticky v každom 
priemyselnom odvetví pozorujeme obrovský nárast dopytu. Musíme preto ďalej vylepšovať efektivitu, aby sme 
tento nápor po kríze zvládli a nesklamali dôveru našich zákazníkov v oblasti kvality a včasného dodania zazm-
luvnených objednávok.
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PROFIL SPOLOČNOSTI
PPS GROUP A.S.
Základný kameň spoločnosti bol položený v roku 1950. Podnik bol najprv začlenený do národného podniku Tatra 
Kopřivnice a neskôr do Závodov V. I. Lenina v Plzni. Výroba v podniku začala v roku 1954, kedy bol vyrobený prvý výrobok 
rýpadlo Škoda D500.

Rozhodnutím ministra strojárstva bol dňom 1. 1. 1955 zriadený národný podnik s názvom Podpolianske strojárne so 
sídlom v Detve. Tento dátum je považovaný za oficiálny dátum samostatného pôsobenia podniku. Výrobný program sa 
postupne ustálil na výrobu stavebných strojov  a výrobkov špeciálnej techniky. Výroba obrneného transportéra OT 810 
otvorila tradíciu novovýroby špeciálnej techniky.
V roku 1960 začína podnik s výrobou nového hydraulického otočného nakladača HON 050, z ktorého sa postupne aj po 
inováciách (HON 051 a HON 053) stal jeden z najsériovejších vyrábaných výrobkov v histórii podniku. Tento nakladač sa 
vyrábal až do roku 1974.

Osemdesiate roky patrili výrobe rôznych typov nakladačov, či špeciálnej vojenskej výrobe, ktorá začala výrobou obrnených 
pásových vozidiel BVP-1, ktoré predstavovali svetovú špičku a dodnes sú porovnávané so súčasnou vojenskou technikou. 
1. januára 1978 došlo na základe rozhodnutia nadriadených orgánov k premenovaniu podniku na Závody ťažkého 
strojárstva, š.p. Detva a následne v roku 1980 bola začatá výroba veľkoobjemového kolesového nakladača UNC 200, ktorý 
sa vyrábal po inovácii až do roku 1998. 

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

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

Výrazným medzníkom v histórii spoločnosti bola v roku 1996 jej transformácia zo štátneho podniku na akciovú spoločnosť 
PPS Detva a.s. a jej postupné začleňovanie do DMD Holdingu, a.s. Vzhľadom k nestabilnej obchodnej politike a pretrváva-
júcim problémom z konverzie špeciálnej výroby sa materská firma PPS Detva a.s. v roku 1997 dostáva do platobnej 
neschopnosti a je pretransformovaná na PPS Holding a.s., ktorá ďalej pokračuje v pôvodnom výrobnom programe.
Nepružné reagovanie na krízu v stavebníctve v Európe ako aj stagnácia predaja stavebnej techniky  dostáva PPS Detva 
Holding a.s. do ekonomických problémov a v roku 2002 bol na spoločnosť vyhlásený konkurz. 

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





STRATÉGIA
Zameranie sa na výrobu veľkorozmerných zvarencov, ramien, výložníkov a ostatných 
komponentov kinematiky pre renomovaných výrobcov banských, drevospracujúcich, 
stavebných a cestných strojov.

POSLANIE
Poslanie spoločnosti zahŕňa v sebe kľúčové hodnoty, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou v 
domácom ale i medzinárodnom podnikateľskom prostredí. Kľúčové hodnoty sú reprezento-
vané 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.

STRATEGICKÉ CIELE
SPOLOČNOSTI

PRINCÍPY A HODNOTY SPOLOČNOSTI

Flexibilné
spracovanie

dopytov
Prototypová a
sériová výroba

Presnosť dodávok
nad 98 %

Vyhodnotenie
Quality PPM

Rýchla
implementácia

technických
zmien

Riešenia
znižovania
nákladov

Silné partnerstvo
a komunikačné

zručnosti

Ochrana
životného
prostredia
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OBCHOD A MARKETING
Podobne ako v poslednej dekáde aj v roku 2020 zostala ťažiskovým výrobným programom spoločnosti výroba zváraných 
konštrukcií pre banské stroje, stroje pre drvenie a spracovanie kameňa, stavebné a manipulačné stroje a zariadenia, lesnú 
manipulačnú techniku a stroje pre vstrekovanie plastov. 

Rok 2020 môžeme charakterizovať ako rok, ktorý bol značne ovplyvnený celosvetovou pandémiou COVID19. Prvé správy 
o tejto hrozbe sa objavili na prelome rokov. Avšak správy z Činy nenaznačovali, ako veľmi bude ovplyvnený bežný chod 
našej spoločnosti. 

Na konci prvého kvartálu sa objavujú prvé prípady aj v Európe a na Slovensku. Jednotlivé krajiny pristúpili k boju s touto 
hrozbou rozdielne, čo malo za následok aj rozdielny vplyv na zmeny požiadaviek našich zákazníkovi. 

Zatiaľ čo krajiny ako Švédsko, kde je etablovaný a má svoje montážne závody náš najväčší zákazník  zvolili menej 
razantný prístup, čo ovplyvnilo naše dodávky len v minimálne miere, krajiny ako Nemecko a Francúzsko reagovali 
podstatne razantnejšie. Viaceré závody našich zákazníkov v týchto krajinách, v tom lepšom prípade, obmedzili montáž na 
tri alebo štyri dni v týždni, v tom horšom prípade úplne uzatvárali svoje prevádzky na celé týždne. Celkovo však musíme 
zhodnotiť, že v priamej alebo nepriamej súvislosti s pandémiou sa celosvetovo znížil dopyt po akvizícií nových strojov, čo 
malo značný vplyv na celé portfólio našich zákazníkov.

Aj napriek výrazným vplyvom pandémie, ktoré si vo viacerých ohľadoch vyžadovali nové prístupy k riadeniu procesov, 
môžeme uplynulý rok hodnotiť ako rok plný nových príležitostí a nových výziev naprieč všetkými oddeleniami našej 
spoločnosti.  Podarilo sa nám rozpracovať spoluprácu s novými zákazníkmi, ako aj odštartovať výrobu nových typov výrob-
kov pre viacerých súčasných zákazníkov.

V prvom kvartáli roka sa rozbehla sériová výroba na projekte lopát. Podarilo sa nám úspešne nadviazať na výrobu vzoriek 
z druhej polovice minulého roka a tým aj  zúročiť všetko úsilie a náklady, ktoré spoločnosť investovala do vybavenia 
vzorového pracoviska v jednej z našich výrobných hál. Celkovo sme v tomto roku vyrobili viac ako 350 lopát. Cieľom pre 
budúci rok je presiahnuť hranicu 900 lopát vyrobených na tejto linke. So zámerom naplniť tento cieľ  sme v letných 
mesiacoch odštartovali vzorkovanie nových typov lopát, ktoré budú v budúcnosti tvoriť významnú časť portfólia. 

Ďalšie rokovania nám  otvorili možnosť spolupráce na dodávkach hydraulických a mechanických upínačov, ktoré tvoria 
nevyhnutnú časť dodávok finálnych lopát pre zákazníkov. V septembri sme úspešne zaslali vzorky a odštartovali sme 
sériovú výrobu. 

V roku 2020 sme taktiež postupne nabiehali na sériovú výrobu nového projektu ramien  a taktiež pomáhali nášmu 
zákazníkovi s novým typom ramien, ktorými sa snaží vstúpiť  na úplne nový trh so strojmi pre manipuláciu nakoľko 
požiadavky trhu si vyžiadali viaceré významné zmeny dizajnu.

V tomto roku sa však môžeme pochváliť aj akvizíciou úplne nového zákazníka do nášho portfólia partnerov. Jedná sa o 
významného svetového hráča etablovaného v Nemecku a Taliansku, ktorý sa zameriava na výrobu strojov na výstavbu a 
rekonštrukcie cestných komunikácií.  Je to zákazník, ktorý doteraz nemal skúsenosti s outsourcingom veľkých zváraných 
konštrukcií a tieto diely si zabezpečoval vo svojich zvarovniach interne. Toto vytvára veľký potenciál pre rozvoj spolupráce, 
ale súčasne predstavuje veľký záväzok pre našu spoločnosť.  Vzorka rámu cestnej frézy bola vyrobená a zaslaná v 
novembri a od januára 2021 plánujeme zahájiť sériovú výrobu na novom .

V tomto roku sa nám podarilo nadviazať na úspešný nábeh sériovej výroby rámu pre mobilné zariadenie na drvenie a 
spracovanie kameňa. Po úzkej spolupráci so zákazníkom na technickom riešení konštrukcie a náročnej výrobe sa nám v 
marci podarilo expedovať dve vzorky rámu. Táto verzia drviča bude v budúcom roku predstavovať vlajkovú loď nášho 
zákazníka.

Úspešne môžeme tento rok hodnotiť aj z pohľadu rozvoja projektu zákazníka pôsobiaceho v segmente lesnej techniky. 
Náročné rokovania o výrobe novej verzie rámov boli pretavené do výroby prototypov dodaných zákazníkovi v mesiaci 
september. Sériová výroba je naplánovaná na novej linke od januára budúceho roka. Celkovo môžeme povedať, že sa 
jedná o takmer zdvojnásobenie predaja pre tohto zákazníka, čo vytvára dobrú pozíciu pred ďalšou spoluprácu.
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SLEDOVANIE VÝVOJA V KĽÚČOVÝCH SEGMENTOCH

Sledovanie vývoja v segmentoch kľúčových pre ziskové napredovanie a pozitívny 
rozvoj výrobných kapacít v súlade so zmenami na trhu je základnou úlohou útvaru 
obchodu a marketingu.

Z dôvodu 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.

V spolupráci s naším hlavným zákazníkom sme sa podieľali na výrobe upravenej verzie prototypu rámu, ktorý by v budúc-
nosti mohol doplniť portfólio rámov pre banské vŕtacie zariadenia. 

Ďalej sme sa podieľali na výrobe prototypov rámov plošín. Jedná o projekt, ktorý významne posilní našu pozíciu v 
dodávkach pre túto divíziu nášho hlavného zákazníka.

Začiatkom roka sme nadviazali a pokračovali vo výrobe baterkových verzií rámov pre nášho hlavného zákazníka a vďaka 
veľkému úsiliu nášho technického úseku a oddelenia výroby sme boli schopní pozitívne reagovať aj na náročnú 
požiadavku výroby segmentov vŕtacej hlavy. Jedná sa o vysoko náročnú výrobu z pohľadu zvárania a presného opracova-
nia.
Avšak ako najväčší úspech tohto roka môžeme uviesť úspešné uzavretie rokovaní o výrobe lopát pre banské stroje pre 
nášho hlavného zákazníka.

Pozitívne sa vyvíjala aj spolupráca s naším druhým zákazníkom z ťažobného segmentu. V polke roku sme po náročnej 
výrobe expedovali vzorku 10 tonového ramena pre hydraulický čelný nakladač.  Jednalo sa o extréme náročnú výrobu z 
pohľadu všetkých operácií od prípravy detailov až po finálne opracovanie. 

V období prípravy budgetu 2020 nič nenasvedčovalo tomu, že nasledujúci rok bude z pohľadu potrieb a požiadaviek 
zákazníka tak turbulentný. Pri zohľadnení prvých signálov o miernom poklese požiadaviek trhu, čitateľných v 4.Q  2019, 
bola prvá verzia nastavená na úrovni 50 miliónov EUR, čo predstavuje medziročný pokles plánovaných tržieb na úrovni 
19%.

Skutočný vývoj tržieb bol však značne ovplyvnený celosvetovou pandémiou. V prvej polovici prvého kvartálu sme zazna-
menali ochladenie trhu v porovnaní s predchádzajúcim rokom, čo však bolo čiastočne zohľadnené v pripravenom  pláne. 
V tomto kvartáli sme zaznamenali priemerné tržby na úrovni  4,2 milióna EUR, čo predstavuje pokles o 29% voči 
rovnakému obdobiu minulého roka.

V druhom a treťom kvartáli sa plne prejavili dôsledky celosvetovej situácie a obmedzení. V tomto období sme zaznamenali 
priemerné mesačné tržby na úrovni 3,1 milióna EUR, čo predstavuje pokles o viac ako 35% voči rovnakému obdobiu 
minulého roka.

Štvrtý kvartál roka bol opätovne ovplyvnený druhou vlnou pandémie a opätovným zavedením obmedzení takmer u 
všetkých našich zákazníkov. Za toto obdobie sme dosiahli priemerné mesačné tržby na úrovni 3 miliónov EUR s 
medziročný poklesom tržieb o 25%.

Rok 2020 sme ukončili s celkovými tržbami predaja za výrobky na úrovni 40 miliónov EUR a zaznamenali sme medziročný 
pokles tržieb na úrovni 28%.
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BANSKÝ SEGMENT
Ako už bolo spomenuté, predaj pre nášho hlavného zákazníka z tohto segmentu medziročne poklesol o takmer 40%. 
Viaceré signály však poukazujú na to, že táto krivka poklesu sa v budúcom roku zlomí a opätovne nastane nárast.
Prvé signály o redukcií požiadaviek, ktoré boli viditeľné z čísiel 3. kvartálu minulého roka sa potvrdili a pretavili sa do 
výrazného medziročného zníženia objednávok. S týmto negatívnym javom však naša spoločnosť počítala pri príprave 
budgetu pre tento rok.

Predaj v prvej polovici roka nadviazal na redukované požiadavky  zo záveru predchádzajúceho roka. Počas prvých troch 
mesiacov ho však môžeme charakterizovať ako stabilný, dokonca v treťom mesiaci zaznamenávajúci nárast.  Priemerné 
mesačné tržby v prvom polroku boli na úrovni 1,6 milióna EUR.

V druhej polovici roka sa priemerný mesačný predaj pohybovali na úrovni 1,1 milióna EUR, čo bolo výrazne pod 
očakávanými tržbami zohľadnenými v pripravenom budgete. Na prepade sa najviac podieľala situácia v súvislosti s pandé-
miou Covid-19 a poklesom dopytu po banských strojoch.

STAVEBNÝ SEGMENT
A SEGMENT
MANIPULAČNEJ
TECHNIKY
Všeobecne môžeme povedať, že aj tento segment bol v tomto roku negatívne ovplyvnený celkovým vývojom svetovej 
ekonomiky a pandémiou. Dopyt po novom bývaní a infraštruktúre, ktorý v minulom roku prinášal automaticky požiadavky 
na nákup novej techniky, je limitovaný a výrazne znížený.

Vývoj tržieb od našich zákazníkov pôsobiacich v tomto segmente kopíroval znížené požiadavky trhu. Zaznamenali sme 
medziročný pokles tržieb  na úrovni 24%.
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LESNÝ
A DREVOSPRACUJÚCI
SEGMENT
V tomto segmente naďalej rozvíjame spoluprácu s naším zákazníkom zo Švédska. V marci minulého roku došlo k podpisu 
rámcovej zmluvy, ktorá je základným predpokladom pre rozšírenie spolupráce. V tomto roku sa nám podarilo uzavrieť 
dohodu na výrobe novej verzie rámov s cieľom sériovej výroby od januára 2021. Celkovo môžeme konštatovať, že 
pandémia v roku 2020 neobišla ani tento segment a zaznamenala prepad tržieb na úrovni 20%.

SEGMENT V OBLASTI VÝROBY
PRIEMYSELNÝCH KOMPONENTOV
STROJOV PRE PLASTIKÁRSKY
PRIEMYSEL 
Pokiaľ sa jedná o našich zákazníkov v oblasti priemyselných komponentov aj v tomto segmente sme počas roka zazname-
nali výrazný pokles tržieb na úrovni 32%.  Tento pokles bol z väčšej miery spôsobený krátkodobým zatvorením výrobných 
závodov zákazníka v Nemecku ako aj dlhotrvajúcim trendom, ktorého cieľom je zníženie spotreby plastov. V tejto oblasti 
však došlo počas roka kvôli pandémii k výraznému obratu, nakoľko vznikla silná požiadavka na používanie jednorazových 
obalov pre potraviny a jedlo. Tak isto švajčiarsky závod zákazníka zaoberajúci sa výrobou strojov vyrábajúcich prostriedky 
pre medicínske využitie ako napr. striekačky a skúmavky zaznamenal nárast objednávok.

SEGMENT MANIPULAČNEJ
TECHNIKY
Po rekordnom roku 2019, kde sme dosiahli tržby v tomto segmente na  úrovni 11,5 milióna EUR došlo k výraznému 
poklesu, ktorý bol spôsobený hlavne utlmením predaja nášho hlavného zákazníka z tohto segmentu na americkom trhu. 
Výrazne znížený objem objednávok od finálnych zákazníkov, kombinovaný s prijatými opatreniami v Nemecku mali za 
následok uzatvorenie montáží zákazníka na niekoľko týždňov. Takmer celú druhú polovicu roka montážne linky zákazníka 
fungovali len v skrátenom 3-4 dňovom režime. Celkovo sme zaznamenali  medziročný pokles tržieb v tomto segmente na 
úrovni 60%.
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MARKETING A ROZVOJ
NOVÝCH PROJEKTOV
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 meradlom úspešnosti firmy a vyjadrením jej pozície na trhu. 

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

Základnou úlohou pre rok 2021 bude stabilizácia výroby pre súčasné portfólio klientov a 
vytvorenie rezervy výrobných kapacít pre nové obchodné prípady.

Je potrebné si uvedomiť, že vzhľadom na hyper rýchly rozvoj priemyslu v rámci celej SR bude 
táto úloha každým dňom ťažšia. Prakticky extenzívny rozvoj výroby je nemožný a budeme 
musieť aktivizovať interné rezervy spoločnosti a zabezpečiť rast efektívnosti výroby. V prípade, 
že sa nám nepodarí rozbehnúť tento proces hrozí nám strata obchodných pozícií a poškodenie 
renomé spoločnosti.
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PODIEL NA TRŽBÁCH 2020 PO SEGMENTOCH AKO CELOK

Banský segment

Stavebný segment

Drevospracujúci segment

Infraštruktúra a priemyselné komponenty

Manipulačná technika
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ĽUDSKÉ ZDROJE
Rok 2020 sa spája so situáciou, ktorú nikto nečakal a ovplyvnila nielen nás, našu firmu, ale 
celosvetové dianie. Pandémia ochorenia Covid-19 sa začala šíriť vo veľkom meradle, v marci 
2020 bol na Slovensku potvrdený prvý prípad s čím sa začali  prvé preventívne opatrenia 
vydané Ministerstvom zdravotníctva SR. Zamestnávateľ musel dbať na zvýšení dezinfekcie 
priestorov, obmedziť stretávanie sa pracovníkov vo väčších skupinách, čo viedlo k obmedzeniu 
návštev, rokovania prebiehali „online“, školenia pracovníkov boli zabezpečené v menších 
skupinách, nariadila sa práca z domu pre väčšinu administratívnych a technických pracovníkov, 
zamestnávateľ musel zabezpečiť ochranné zdravotné pomôcky, ktoré boli určené na prekrytie 
horných dýchacích ciest a  zabezpečil odberové miesto v areáli spoločnosti na antigénové 
testovanie prostredníctvom zdravotníckeho personálu.

Počas celej krízovej situácie sme udržali výrobný proces. Priemerný počet pracovníkov, ktorí 
vykonávali prácu pre našu  spoločnosť bol v priemere 916 mesačne. Rady riadiacich 
zamestnancov posilnil prevádzkový riaditeľ, riaditeľ pre prípravu materiálu a opracovanie 
detailov. Zmeny nastali aj na iných oddeleniach, kde sme privítali manažéra nákupu, manažéra 
údržby strojov a zariadení a manažéra logistiky. Z dôvodu odchodu do starobného dôchodku 
skončilo pracovný pomer 12 zamestnancov a v dôsledku poklesu objednávok bol skončený 
pracovný pomer s 18 zamestnancami.

Vzdelávanie zamestnancov je ďalšou oblasťou zaradenou do systému sociálnej politiky našej spoločnosti. Spoločnosť aj v 
roku 2020 vytvorila možnosti, aby sa zamestnanci vzdelávali. Periodické preškoľovanie a skúšky spôsobilosti na 
manipuláciu s bremenami, obsluhu motorových vozíkov, cestných motorových vozidiel, regálových zakladačov, zdvíhacích 
zariadení ovládaných zo zeme, obsluhu posuvných brán, motorových píl, pracovných plošín, tlakových zariadení 
absolvovalo 322 zamestnancov. Aktualizačnú odbornú prípravu v súlade s platnou legislatívou absolvovalo 95 držiteľov 
preukazu viazača bremien a AOP na obsluhu motorového vozíka absolvovalo 9 zamestnancov.  Školenia z 
bezpečnostných ustanovení pre zváranie kovov sa zúčastnilo 92 zamestnancov. Európsky certifikát zváračského 
odborníka obhájili na ďalšie obdobie 2 zamestnanci. Pre riadiacich zamestnancov bolo zabezpečené vzdelávanie z 
odborných oblastí.  

Zváračská škola pokračovala aj v roku 2020  vo výchove a vzdelávaní budúcich zváračov a stehárov.  Bolo vykonaných 
137 vstupných pracovných skúšok. Odborný dozor posúdil a vyhodnotil 198 zavarených vzoriek v rámci obnovenia 
rozsahu zváračských oprávnení  v súlade s platnou legislatívou (STN 05 0705 a STN EN ISO 9606-1).  V adaptačnom 
procese sa doškolilo 23 zamestnancov a boli otvorené zváračské kurzy pre tretie osoby. 
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V roku 2020 sme pokračovali v spolupráci so Strednou spojenou školou v Detve, na odbornej praxi sme u nás privítali 
študentov 3. ročníka v študijnom odbore – mechanik nastavovač a 4. ročníka v študijnom odbore - mechanik elektronik, 
mechanik nastavovač. Študenti boli zaradení na jednotlivé pracoviská, kde získavali skúsenosti s podmienkami vo 
výrobnom prostredí, mali možnosť pracovať priamo vo výrobnom procese na konkrétnych strojoch, kde získavali zručnosti 
pod vedením skúsených pracovníkov.
V roku 2020, v mesiacoch november a december, si malo svoje sily zregenerovať na rekondičnom pobyte 93 
zamestnancov so svojimi rodinnými príslušníkmi, v kúpeľoch Sliač a Číž. Zamestnávateľ v spolupráci s pracovnou 
zdravotnou službou, po dohode so zástupcami zamestnancov vybrali zamestnancov, ktorí vykonávajú povolania v 
prostredí, v ktorom pôsobí hluk, vibrácie alebo prach. V dôsledku šírenia pandémie Covid-19 na Slovensku a vo svete, bol 
od 1. októbra 2020 vládou SR vyhlásený núdzový stav, preto sa plánovaný rekondičný pobyt zrušil a jeho realizácia bola 
plánovaná po ukončení núdzového stavu.
Z  vytvoreného sociálneho fondu boli  v roku 2020 čerpané  príspevky na stravovanie zamestnancov vo výške 69 899,15 
EUR,  príspevok na životné jubileá vo výške 24 570,- EUR,  príspevky na rekreáciu vo výške 19 369,45 EUR .
Pre firemnú komunikáciu boli aj v roku 2020 vydané noviny „PODPOLIANSKY STROJÁR“. Jednotlivé výtlačky informovali 
pracovníkov a obchodných partnerov o dianí v spoločnosti, ktorú veľmi ovplyvnila celosvetová pandémia Covid-19. Články 
venovali zvýšenú pozornosť práve šíriacemu sa infekčnému ochoreniu a tomu, ako firma čelí tejto globálnej kríze. 
Informácie boli zamerané na praktické rady, opatrenia proti šíreniu vírusu, ktorými boli obmedzenia návštev, rušenie 
rokovaní, častá dezinfekcia zariadení, jedální. Zmenil sa život pracovný aj súkromný, bola nariadená práca z domu. Aj 
prostredníctvom novín sme sa snažili našim pracovníkom poskytnúť praktické rady, ktoré im mali pomôcť celú situáciu 
pochopiť a zvládnuť. Prežili sme niekoľko náročných mesiacov, ktoré preverili našu schopnosť pohotovo reagovať na 
situáciu, dodržiavali sme všetky predpisy vydané úradmi verejného zdravotníctva, vďaka čomu sme nemuseli prerušiť 
výrobu. Privítali sme nových kolegov a nezabudli sme zablahoželať jubilantom.
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B O Z P

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) je súčasťou každého pracovného pomeru a jej 
dodržiavanie sa vzťahuje ako na zamestnávateľa, tak aj na zamestnanca. Jej základnou úlohou 
je ochrana života a zdravia zamestnancov.

BOZP znamená viac, ako len prevenciu proti úrazom a haváriám. Zahŕňa všetky stránky 
ochrany zamestnancov súvisiace s prácou – napríklad fyzickú a psychickú pohodu, sociálnu 
ochranu, pracovné podmienky, pracovné vzťahy, hygienické podmienky, sociálne vybavenie 
pracovísk a pod. Starostlivosť o BOZP je nezastupiteľnou povinnosťou a zodpovednosťou 
zamestnávateľa a všetkých vedúcich zamestnancov.

V prípade nedodržania základných povinností môže dôjsť k pracovnému úrazu, chorobe z povolania, dokonca 
i k úmrtiu. Život a zdravie je to najcennejšie čo máme, treba si ich chrániť, preto je zo strany zamestnávateľa 
nevyhnuté dbať na prevenciu a uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane zabezpečovania informácií, vzdelávania a organizácie práce 
a prostriedkov.

Pravidelnou kontrolou na dodržiavanie bezpečnostných predpisov a informovanosťou zamestnancov o 
príčinách vzniknutých pracovných úrazov, zistených nedostatkoch a prijatých nápravných opatreniach sa 
snažíme predchádzať vznikom pracovných úrazov a nebezpečných udalostí.

V roku 2020 v našej spoločnosti nevznikol žiadny registrovaný pracovný úraz, ktorý by si vyžiadal pracovnú 
neschopnosť zamestnanca. Zaznamenali sme však 10 drobných poranení (incidentov) bez pracovnej 
neschopnosti zamestnancov. Najčastejšou príčinou týchto pracovných úrazov bola nedostatočná pozornosť a 
neopatrnosť zamestnancov pri vykonávaní pracovných činností, čo malo za dôsledok poranenia 
(pohmoždenia, podvrtnutia, tržné, bodné a rezné rany) častí horných a dolných končatín.  
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informovanie zamestnancov o vzniknutých pracovných úrazoch, o zistených nedostatkoch a prijatých nápravných 
opatreniach,

kontroly odstraňovania zistených nedostatkov,

dodržiavanie stanovených termínov odstraňovania zistených nedostatkov,

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

kontroly používania osobných ochranných pracovných prostriedkov, ochranných zariadení a iných ochranných 
opatrení.

OPATRENIA NA PREDCHÁDZANIE VZNIKU

PRACOVNÝCH ÚRAZOV:
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V roku 2020 sme mali
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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 konkurencieschopným výrobcom a partnerom 
nielen pre svojich zákazníkov, ale aj zamestnancov a akcionárov. Pre zabezpečovanie systému 
manažérstva kvality spoločnosť neustále zlepšuje riadenie a fungovanie svojich procesov. 
Spoločnosť si tiež stanovila environmentálnu politiku, kde si zadefinovala poslanie: bezpečne, 
spoľahlivo, efektívne a konkurencieschopne vyrábať, predávať a obchodovať so strojárskymi 
výrobkami, pri trvalom znižovaní negatívnych vplyvov výrobných procesov na životné 
prostredie. 

V SPOLOČNOSTI SÚ ZAVEDENÉ
A CERTIFIKOVANÉ SYSTÉMY: 

EN ISO 9001:2015 (systém manažérstva kvality)

EN ISO 14001:2015 (systém environmentálneho manažérstva)

EN ISO 3834-2 (systém kvality vo zváraní)

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

EN 1090-2 (systém zhotovovania oceľových konštrukcií)

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

Akreditované kalibračné a skúšobné laboratórium podľa normy
ISO/IEC 17025:2017

Spoločnosť sa v roku 2020 
úspešne recertifikovala podľa 
noriem EN ISO 9001:2015. 
Ďalej sa uskutočnili kontrolné 
audity podľa noriem ISO 
14001:2015, SOŠ AQAP 
2110:2017
Príprava spoločnosti na 
recertifikáciu podľa nových 
noriem EN ISO 3834-2, SOŠ 
AQAP 2110:2017, DIN EN 
15085-2
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Spoločnosť PPS Group a.s. si je vedomá svojej zodpovednosti za životné prostredie. Za základ 
ochrany a tvorby životného prostredia považujeme plnenie legislatívnych požiadaviek. Pri svojej 
činnosti sa snažíme o aktívny prístup a predchádzanie environmentálnym problémom.

V zmysle normy ISO 14001 a Príručky kvality vrcholový manažment vykonáva preskúmanie 
systému environmentálneho manažérstva (SEM) jedenkrát ročne.
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Množstvo zhodnocovaných odpadov je dlhodobo okolo 90%. Toto je dané najmä vysokým podielom kovového 
odpadu, ktorý sa zhodnocuje. Neustále hľadáme možnosti zhodnocovania aj pre odpady v súčasnosti 
zneškodňované, ale toto nie je vždy kvôli ich množstvu a cenám za dopravu ekonomicky výhodné. Taktiež pre 
niektoré odpady neexistujú na Slovensku zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Najväčšou výzvou v spoločnosti je triedenie odpadov podľa druhu odpadu, preto boli v roku 2020 vykonávané 
časté kontroly na pracoviskách, aby boli jednotlivé nádoby označené druhom odpadu a identifikačným listom 
odpadu. Sú vykonávané pravidelné kontroly domáceho poriadku v jednotlivých halách, z ktorých výstupom je 
správa s fotografiami, kde je uvedený nedostatok, návrh na odstránenie nedostatku a zodpovedná osoba. 

NAKLADANIE S ODPADMI:

ODPAD ZA ROK 2020

NEBEZPEČNÝ ODPAD

101,41 TON

OSTATNÝ ODPAD

5454,461 TON

V auguste 2020 bolo vykonané periodické meranie emisií na zdrojoch znečisťovania ovzdušia: 

Lakovacia linka, výrobná hala H5, proces lakovania , výduchy V9/V10, V11, V12

Lakovací box, výrobná hala H5, proces sušenia, výduch Vc

Lakovací box, výrobná hala H5, proces striekania, výduchy Va, Vb

v prevádzke PPS Group a. s., Areál PPS Group a. s., 962 12 Detva.

Meranie vykonala odborná firma so záverom, že výsledky meraní boli v súlade s platnou právnou legislatívou 
v oblasti ochrany ovzdušia.

Interné audity systému environmentálneho manažérstva boli vykonané v súlade so schváleným Plánom 
interných auditov na rok 2020. Boli preverené všetky články normy ISO 14001:2004. 
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FINANČNÁ SITUÁCIA
V ROKU 2020

Vývoj predajnej výkonnosti v priebehu roku 2020 bol ovplyvnený poklesom trhu v 
súvislosti s celosvetovou pandémiou COVID-19, ktorá negatívne ovplyvnila objem 
zákaziek od našich zákazníkov. Napriek tomu môžeme uplynulý rok hodnotiť ako rok 
príležitostí a  výziev naprieč všetkými oddeleniami našej spoločnosti.  Začali sme spo-
luprácu s novými zákazníkmi ako aj  výrobu nových typov výrobkov pre viacerých 
súčasných zákazníkov s cieľom diverzifikácie predajnej výkonnosti a následným 
znížením negatívnych očakávaní z poklesu trhu.

Boli dosiahnuté tržby z predaja vlastných výrobkov na úrovni 40 milióna EUR, čo 
predstavuje medziročný pokles o 15,9 milióna EUR oproti roku 2019. Biznis plán pre 
rok 2020 bol postavený ambiciózne na úrovni 50,5 milióna EUR a prihliadal na 
aktuálnu situáciu na trhu v čase jeho tvorby. Bohužiaľ pokles na trhu v priebehu roku 
2020 ovplyvnil i plnenie Biznis plánu, ktorého predajná výkonnosť bola splnená len na 
úrovni 80%. 

VÝVOJ NA TRHOCH A PREDAJNÁ
VÝKONNOSŤ SPOLOČNOSTI

TREND  -  TRŽBY ZA VLASTNÉ VÝROBKY (V TIS. EUR)
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000

0
2014             2015             2016             2017             2018             2019             2020     2021 - budget

Spoločnosť nevynaložila v roku 2020 žiadne náklady v súvislosti s výskumnou a vývojovou 
činnosťou.
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TRŽBY Z PREDAJA
VÝROBKOV
PO KRAJINÁCH

EURÓPA

Slovenská republika

Česká republika

Belgicko

Francúzsko

Nemecko

Poľsko

Švédsko

Švajčiarsko

5,47%

0,06%

0,10%

2,53%

43,16%

0,98%

45,57%

0,59%

ÁZIA

Čína

India

0,38%

1,15%
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Finančná výkonnosť bola ovplyvnená najmä poklesom trhu v súvislosti s celosvetovou pandémiou COVID-19. 
Zhoršujúca situácia sa naplno prejavila začiatkom druhého kvartálu, kde sme citeľne pocítili vplyv poklesu 
zákaziek a pandemických opatrení u nás i v zahraničí. Plánovaná stratégia a vývoj spoločnosti pre rok 2020 
sa razom zmenili a všetky prijímané opatrenia boli uskutočňované so zámerom udržania finančnej stability a 
pod heslom „cash je king“ sa takmer celý rok 2020. Situácia na trhu bola nestabilná a nepredvídateľná takže 
zásadné rozhodnutia spoločnosti smerovali najmä do optimalizácie pracovného kapitálu a výrobných kapacít 
s cieľom plnenia rozkolísaných požiadaviek našich zákazníkov. Rozhodnutie neznižovať ľudské kapacity vo 
výrobe sa ukázalo ako jedno z kľúčových rozhodnutí manažmentu, nakoľko spoločnosť očakávala koncom 
roku 2020 stabilizáciu trhu a postupný nárast zákaziek. Toto rozhodnutie malo samozrejme negatívny dopad 
na hospodársky výsledok (čiastočne kompenzované štátnou podporou na udržanie zamestnanosti), ale 
zásadný a pozitívny dopad pri zvyšovaní sa objemu výroby a predaja. I v roku 2021 ťaží spoločnosť z tohto 
rozhodnutia nakoľko aktuálne je na trhu s pracovnom silou nedostatok kľúčových výrobných profesií. 

Aj vyššie uvedené vplyvy negatívne ovplyvnili výsledok ukazovateľa EBITDA, ktorý bol v roku 2020 na úrovni 
1,8 miliónov EUR, čo oproti plánu bol o takmer 47,5% horší výsledok. Opatrenia, ktoré boli prijaté v roku 2020 
a negatívne ovplyvnili hospodárenie daného roku sa aktuálne ukazujú ako správne a pozitívnym spôsobom 
ovplyvňujú hospodárenie spoločnosti v roku 2021, v ktorom spoločnosť už za prvých 6 mesiacov roku 
vygenerovala EBITDU na úrovni 3 milióny EUR.

VÝVOJ FINANČNEJ VÝKONNOSTI SPOLOČNOSTI

2 100
2 000
1 900
1 800
1 700

2019 2020

VÝVOJ EBITDA (V TIS. EUR)

Aj napriek tomu, že sa spoločnosti nepodarilo splniť plánovaný rozpočet, spoločnosť si plnila všetky svoje 

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

O vysporiadaní výsledku hospodárenia za rok 2020 a to strate -223 602,- EUR rozhodne Valné 

zhromaždenie spoločnosti. Návrh štatutárneho orgánu Valnému zhromaždeniu je prevod uvedenej sumy 

na účet neuhradenej straty minulých rokov.
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Indície, ktoré priebežne prichádzali koncom roku 2020 od našich odberateľov v súvislosti s predajnou 
výkonnosťou, spoločnosť zapracovala aj do Biznis plánu na rok 2021. Predajná výkonnosť bola plánovaná na 
úrovni 47,7 milióna EUR s EBITDA MARGIN na úrovni 8%. Oživenie trhu, ktoré spoločnosť očakávala sa nako-
niec potvrdilo, čo sa prejavilo vo zvýšenom objeme zákaziek od našich zákazníkoch. Na základe aktuálnych 
výhľadov spoločnosť v roku 2021 dosiahne vyšší objem predaja minimálne o 20% oproti plánovanému objemu 
v Biznis pláne.

BIZNIS PLÁN 2021

STAV MAJETKU A ZDROJOV

Neobežný majetok

Zásoby

Pohľadávky

Ostatné aktíva

60%

11%

27%

2%

39%

35%

18%

8%

Vlastné imanie

Záväzky

Bankové úvery

Rezervy a ostatné záväzky

Súčasná mimoriadna situácia vyvolaná vírusom COVID19 nemá významný negatívny vplyv na 
zdravie spoločnosti. V spoločnosti nenastali iné udalosti osobitného významu po skončení 
účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa podľa § 20 ods. 1 písm. b) zákona o 
účtovníctve. Spoločnosť nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie. 
Údaje požadované podľa osobitných predpisov (§ 20 ods. 1 písm. g) zákona o účtovníctve) sa 
spoločnosti netýkajú. Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí. 

VPLYV MIMORIADNYCH UDALOSTÍ
PO UKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA
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VÝKAZY
A POZNÁMKY



r UZPODvI  1

Uč PoD UCTOVNA ZAVIERKA
podnikatel'ov V podvojnom Účtovníctve

zostavenák 31.12.2020

ilIilillllililľililliltillr -l

číselné údaje sa zarovnávajú vpľavo' ostatné údaje sa pĺšu zl'ava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú pľázdne.
Udaje sa vypĺRa1ĺ paličkovým písmom (podl'a tohto vzoru), písacĺm strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou íarbou.

AABčoÉFGŕt ĺ,l KlĺwNaPQRšruVXýž 0l2 3456789
Daňové identiÍikačné čĺslo

2020447891
lČo

36011509
SK NACE

2 8.9 2.0

Učtovná závierka

X riadna

mimoriadna

priebeŽná

Účtovná jednotka

malá

X vel'ká

(vyznačĺ sa x)

Mesiac Rok

od 12020
do12 2020

Za obdobie

od 12019
do12 2019

Bezprostľedne
predchádzajúce
obdobie

PriloŽené súčasti účtovnej závierky
X SÚvaha (Uč PoD 1-01)

(v celých eurách)
X Výkaz ziskov a skát (Uč PoD 2_o1)

(v cetých eurách)
X Poznámky (Uč PoD 3_01)

(v celýcÍl eurách alebo euľocentoch)

obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

PPS Group AS Ta joVského 7

Sĺdlo účtovnej jednotky

Ulica Císlo

PsČ obec

96212 DETVA
označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Zap ísaná V obchod r eg o d d . sA vri735/S
icaok r e s n ý

Telefónne čísĺo

sÚd Banská By str
Faxové čĺslo

045 ĺ 5219202 045 ĺ 5219360
E-maĺlová adresa

JANA . SUSTEKOVA@PPSGROUP . SK
Zostavená dňa:

2 B .0 6 .2 A 2 1

Schválená dňa:

.2 0

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jed notky
alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo
pod pĺsový záznam fyzickej ktorá je účtovnou jednotkou

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné čĺslo odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Tlačivo vytlačené z Portálu FsL MF sR č. 18009/2014 Strana 1
J



UZPODvI4 2

Súvaha
PoD 'ĺ - 01

Dtc2020447891
Uč

lČo36011509
Bežné účtovné obdobie

Brutto - časť 1 Netto 2
Bezpľostredne predchádzajúce

účtovné obdobie
Ozna-
éenie

a

sTRANAAKTĺV
b

čĺslo
riadku

c 1

Korekcia - časť 2 Netto 3

57 5137 B5 2 B 16 6 6 0 3SPOLU MAJETOK
Ĺa2+r'33+r.74

01

2 9 3 47 1 8 2 30055180
4 6 0 9 22 0 7 16785352A. majetok

+ ľ' 2'|
Neobežný
ľ.03+r.11

02

2 9 3 0 6 B 5 5 16987093
777700 247889A.t. Dlhodobý

nehĺnotný majetok
súčet (r' 04 až ľ. 10)

03

5 2 9I 1 1 2 6I 47 9
4.t.1 Aktivované náklady

na VýVoj
(012) - t072,091N

04

6 6 2 3 7I 14 5 5 7 12 Softvér
(013) - 1073, 091A/

05

516 808 113079
130032 ocenitel'né práva

(014) - t074,0s1N
06

13003
4 Goodwill

(015) - 1075, 091A1
a7

q ostatný dlhodobý
nehmotný majetok
(01e, 01x) - /07e,
47x,091N

08

10 2 3 1B 10 2 3 1B6 obstarávaný
dlhodobý nehmotný
majetok
(041) - ĺ0s3l

no

15 6 4 0 0
7

Poskytnute
preddavky
na dlhodobý
nehmotný majetok
(051 ) _ l095ÁJ

10

4 5 1 8 0 5 B 5 16 4 0 3 5 414.il. Dlhodobý hmotný
majetok
súčet (ľ. 12 až
r.20)

11

2 8 7 7 7 0 4 4
8 3 6 3 8 5

16 5 6 6 22I
836385A.ll.'ĺ Pozemky

(031) - l0e2A/
12

838317
10818689 55859742. Stavby

(021) - t081,092N
13

5 2 3 2715 569517 8

2 B 7 5 B 4I6 9068584Samostatné
hnutel'né veci a
súbory hnutel'ných
vecí
(022) - 1082,092N

14

19689912 8I0I8 2 9

lllllllllllllľlllllllllllIIl 
-l

MF sR č. 1800912014 Strana 2



UZPODvI4 3

Súvaha
Úepooĺ_oĺ Dtc2020447891 lČo36011509

Bežné účtovné obdobíe
Brutto - čast' 1 Netto 2

Bezprostľedne predchádzajúce
účtovné obdobie

Ozna-
čenie

d

STRANAAKTĺV
b

číslo
ľiadku

c I
Korekcia - čast'2 Netto 3

4. Pestovatel'ské celky
trvalých poľastov
(025) - /0B5, 0924J

15

q Základné stádo a
t'aŽné zvieratá
(026) - /086, 092tu

16

4 6 0 4 3 6 2 7 4 9 9 4 56. os1atný dlhodobý
hmotný majetok
(029, A2X,032) -
/089, oBX, 092A/

17

3854417 778440
13 0 12 9 1 3 0 12 97 obstarávaný

dlhodobý hmotný
majetok
(042) - t094t

18

432144
3 2 5 24 3 2 5 24č.

Poskytnute
preddavky na
dlhodobý hmotný
majetok
(052) - /0s5AJ

19

12 3 2 0
9. opravná poloŽka

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

20

133922 1339224.ilr. Dlhodobý finančný
majetok
súčet (r. 22 až
r. 32)

21

151386
133922 133922A.llĺ.1

Podielové cenné
papiere a podiely
v prepojených
účtovných
jednotkách (061A'
062A, 063A) - /096A/

22

138203
2.

Podielové cenné
papiere a podiely
s podielovou účast'ou
okrem v prepojených
účtovných jednotkách
(062A) - /0e6AJ

23

J.

papiere a podiely
(0634) - /096p/

ostatné
realizovatel'né cenné

24

4 PÔŽičky prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/

25

13183
5.

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

26

6 ostatné pôŽičky
(0674) - /096A,/

27

7
Dĺhové cenné
papiere a ostatný
dlhodobý finančný
majetok (0654,
069A'06XA) _ /096Á/

28

ilililllilil1]ililllilil1] 
-l

MF sR č. 18009ĺ2014 Strana 3 __l



Súvaha
Uč PoD 't - 01

DÉ,2020447891 lČo36011509
Ozna-
čenie

a

STRÁNA,AKT|V
b

čĺslo
ľiadku

c

Bežné účtovné obdobie Bezprostľedne predchádzajúce
účtovné obdobie

1
Bľutto - časť 1 Netto 2

Korekcia - čast'2 Netto 3

I
PôŽičky a ostatný
dĺhodobý finančný
majetok so zostatkovou
dobou splatnosti
najviacjeden ľok
(066A, 067A, 069A,
06xA) - /096A/

29

9. Účty v bankách
s dobou viazanosti
dlhšou ako jeden rok
(22xA)

30

10 obstarávaný
dlhodobý finančný
majetok
(043) - /0e64/

31

11
Poskytnuté
pľeddavky
na dlhodobý
finančný majetok
(053) - /095^J

a,

B. obežný majetok
ľ'34+r'41+r'53+
r.66+r.71

33 11388022 11347695
4 0 3 27 13027263

B.t. Zásoby
súčet (r' 35 až
r. 40)

34 7672474 7633318
39156 7 9 7 4 6 0 4

8.t.1 Materiál
(112,119,11X\
- ĺ191 ' 19xj

3 3 9 412 0 3 3I9 3 27
4793 3522455

2.
Nedokončená
rĺyroba a polotovary
vlastnej výroby
(121, 122, 12x) -
1192,193,19X1

36 3 2 9 3 3 27 3 2 6 7 1 B 9
2 6 13 B 3635121

J. Výrobky
(123) - !154t

9 10 2 0 2 9 0 9 14 6

1056 7 4 B 15 0
4 Zvieratá

(124) - ĺ195l
3B

5. Tovar
(1 32, 1 33, 1 3X, 1 3S)
- ĺ196, 19xl

39 7 41 14 6 7 6 4 5
716 9 6 7 6 4 5

6. Poskytnuté
preddavky
na zásoby
(314A) - /391ÁJ

40 11 11
12 3 3

B.ll. Dlhodobé
pohl'adávky
súčet (r' 42 + r.46
až r. 52)

41 1 17 5 2 9 1 17 5 2I
110890

B.il.1 Pohl'adávky
z obchodného
styku
súčet (r. 43 až r. 45|

42

UZPODvI4_4

lllllllllľilil1ĺlilllĺllt -t
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Súvaha
Úepooĺ-oĺ ľi'č2020447891 lČo36011509

BeŽné účÍovné obdobie
Brutto - časť ] Netto 2

Bezprostľedne predchádzajúce
účtovné obdobie

Ozna-
čenie

d

STRANAAKTIV
b

čĺslo
riadku

c I
Korekcia - časť 2 Netto 3

1.a.
Pohl'adávky z obchod-
ného styku voči
prepojeným účtovným

114,
3144,
- 1391A/

jednotkám (3
3124,3134,
3154, 31XA)

43

1.b.
PohladáVky z obchodné_
ho styku v rámci podielo-
vej účasti okrem pohl'a-
dávok voči pľepojeným
úótovným jednotkám
(311A, 312A, 3134, 3144,
3154. 31XA) -/39141

44

4^ ostatné pohl'adávky
z obchodného styku
(3114, 3124, s134,
3144, 3'154, 31XA) -
ĺ391N

45

Čistá hodnota
zákazky
(3164)

46

? ostatné pohl'adávky
Voči prepojeným
Účtovným jednotkám
(3514) - /3e1tu

47

4
ostatné pohl'adávky
v rámci podielove'j
účasti okrem pohlä-
dávok voči prepojeným
účlovným jednotkám
(3514) - /391A/

48

5.
Pohl'adávky voči
spoloČnĺkom,
členom a zdruŽeniu
(3544, 3554, 358A,
35XA) - /391A/

49

6 Pohl'adávky
z derivátových
operáciĺ
(373A,376A)

50

7 lne pohl'adávky
(335A, 336A, 33XA,
3714, 3744,3754,
37BA) - /391tu

51

1 17 5 2 9 1 17 5 2 9o. odloŽená daňová
pohl'adávka
(481A)

^u

110890
3 1315 2 0 3 1 3 8 3 4IB.ill Krátkodobé

pohl'adávky
súčet (r. 54 + r. 58
až r. 65}

53

1171 4I2 6 B 0 8
1797762 17 965918.ilt.'t Pohl'adávky

z obchodného
styku
súčet (r. 55 až ľ' 57)

54

1171 3 44 5 44 6

98107 981071.a.
Pohl'adávky Z obchod-
ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (3'l1A,
312A, 313A, 3't4A,
3154,31XA) -/391A/

55

98108
1.b.

Pohl'adáVky z rbchodné_
ho slyku V rámci podielo-
Vej úČasti okrem pohĺ'a-
dávok voči prépojeným
účtoVným jednotkám
(31'ĺA' 312A' 313A' 3]4A'
3'ĺ5A. 31xA) _/391ÁJ

ÄA

ilililil1llil1ililililililll 
-l
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UZPoDVí4 6

Súvaha
Úepopĺ-oĺ

plČ2o2o447891 lČo36011509
Bežné účtovné obdobie

Brutto _ časť 1 Netto 2

Bezprostľedne predchádzajúce
účtovné obdobie

Ozna-
čenie

a

STRANAAKTĺV
b

číslo
riadku

c 1
Korekcia - časť 2 Netto 3

1699655 16984841.c.
ostatné pohl'adávky
z obchodného styku
(3114, 312A, 313A,
314A, 31sA, 31XA) -
t391N

57

1171 3 3 47 3 3 B

2 Čistá hodnota
zákazky
(3164)

58

5 5 4710 5 5 47 1 0ostatné pohl'adávky
Voči prepojeným
účtovným jednotkám
(3514) - /3914/

593

541055
4.

ostatné pohl'adávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohl'a-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(3s14) - /3914/

bU

Ä Pohl'adávky voči
spoločnĺkom, členom
a zdruŽeniu (354A'
3554,3584,35X4,
39BA) - i391A/

61

6 poistenĺe
t391N

Sociálne
(3364) -

62

783839 7838397 DaňoVé pohl'adávky
a dotácie
(341 , 342, 343, 345,
346,347) - t391N

63

8 4 0 3 0 7
o Pohl'adávky

z derivátouj'ch
operáciĺ
(3734, 3764)

64

3 2 0 9 3 2 0 99 lne pohl'adávky
(3354, 33X4, 3714,
3744, 375A, 37BA)
- t3s1v

65

151756 151756B.IV. Krátkodobý
finančný majetok
súčet (r. 67 aŽr.7a)

66

73871
13508 13508B.tv.1

Krátkodobý finančný
majetok v prepoje-
ných účtovných
jednotkách (251A'
2534,2564,2574,
25XA\- 1291A.29XN

67

138248 1382482.
KrátKodobý ĺinan0ný
majetok bez krátkodobé'
ho finančného majetku
v prepojených účtov-
ných jednotkách (251A,
253A,256A,257A,
25XA) _ /291A. 29XÁ/

68

7 3871
3. Vlastné akcie a

vlastné obchodné
podiely
(252)

69

4 obstarávaný
krátkodobý finančný
majetok
(259, 3144) - t291N

70

ilil ]ilillililil]il lllril -t
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UZPODvI4 7

SÚvaha
UČPoD1-01

D/'c2020447891 lČo36011509
BeŽné účtovné obdobie

Bruŕto - čast' 1 Net(o 2

Bezprostredne predchádzaj úce
účtovné obdobie

Ozna-
čenie

a

sTRANAAKTĺv
b

čislo
riadku

c 1

Korekcia - čast'2 Netto 3

3 0 6 7 4 3 3 0 6 7 4 3B.V. Finančné účty
r. 72 + r.73

71

41090
8954 89548.V.1 Peniaze

(211,213,21X)

2 0 6 17
2 9 7 7 B 9 217 7 8I2 Učty v bankách

(2214,22X, +l- 261)
71.

2 0 47 3

33556 33556c časové rozlíšenĺe
súčet (ľ. 75 až r. 78)

74

40824
3 47 3 47C,1

Náklady budúcich
období dlhodobe
(3814, 382A)

-78

932
3 3 2 0 9 3 3 2 0 92. Náklady budúcích

obdobĺ krátkodobé
(3814,3B2A)

76

39892
1 Príjmy budÚcich

obdobĺ dlhodobe
(385A)

4 Príjmy
obdobĺ
(3854)

budúcich
krátkodobé

78

Ozna-
čénié

a

STRANA PASĺV
b

číslo
rĺadku

c
BeŽné účtovné obdobie 4

5
Bezprostredne

pľedchádzajúce účtovné obdobie

sPoLu VLASTNÉ IMANlE A zÁVlizKY
r. 80 + y. 1A1 + r.141 79 2 B 16 6 6 0 3 30055180

A. Vlastné imanie r.81 + ľ' 85 + r.86 + r.87 +

r.90 + r.93 + r.97 + r. 100 80 1 0I0 2 9 47 1 127 6 B 3 0
A.t Základné imanie súčet (ĺ' 82 až r.84) 81 6 416I 4 B 6 4 B 6 9 4 B
4,t.1 Základné imanie (411 alebo +/_ 491) Ól 6 4 8 6I 4 8 6 4 8 6 9 4I

2 Zmena základného imania +/_ 419 B3

a Pohl'adávky za upísané vlastné imanie
(/-135s) 84

A.ll Emisné ážio (412) 85

4.ilt. ostatné kapitálové fondy (413) 86

A.IV Zákonné rezervné fondy r. 88 + r.89 87 12 9 7 3 9 0 1217 3I0
A.tv.1

Zákonný rezervný fond a nede'itel'ný fond
(417 4,418,421A, 422) 8B 12 9 7 3 9 0 1217 3 9 0

2 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné
podiely (417 A, 421A) B9

||il1|lililililililil ilililr -t
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SÚvaha
UčPoD1_01

Dtc2020447891 lČo36011509
Ozna-
čenle

a

srRnNn pesÍv

b

čĺslo
riadku

c
Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

A.V. ostatné fondy zo zisku ľ.91 + ľ. 92 90

4.V. 1 Štatutárne fondy (423, 42X) 91

2. ostatné fondy (427, 42X) 92

A,VI. oceňovacie rozdiely z precenenia
súčet (r. 94 až r' 96)

93 907360 895759
A.Vl.1 oceňovacie rozdiely z precenenia

majetku a záväzkov (+l- 414)
94 907360 895759

2. oceňovacie rozdiely z kapitáĺových
účastín (+l- 415)

95

3.
oceňovacie rozdiely z precenenia
pri zlúčení' splynutí a rozdelení (+l- 416)

96

4.Vil. Výsledok hospodárenia minulých rokov
r'98+ŕ.99 97 424 9571 4407898

A.Vil.1, Nerozdelený zisk minulých rokov (42B) 98 17575475 17733802
2. Neuhradená strata minulých rokov (l-ĺ429) Ôo 1 3 3 2 5 9 0 4 1 3 3 2 5I0 4

A.Vilt
Výsledok hospodárenia za účtovné obdo-
bĺe po zdanenĺ ĺ+-l r.01 - (r. 81 + r. 85 + ľ. 86
+ r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97+ r. 10í + r. 141}

í00 223602 1 9 6 47
B. Záväzky r' 1a2 + r. 118 + r' 121 + r' 122

+ r. 136 + ľ. 139 + r.140 141 16173086 17768435
B.t. Dlhodobé záväzky

súčet (ľ. 1o3 + r' 1a7 až r. 117) 142 1 8 4 0 12 3 1669467
8.t.1

Dlhodobé záväzky z obchodného styku
súčet (ľ. í04 až r' 106)

í03

1.a
zo

4
1A4

1.b
Záväzky zobchodného styku v rámci podieĺo_
vej Účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321 A, 475A, 47 6^)

105

1.c.
ostatné záväzky z obchodného styku
(3214, 4754, 476A) 106

2. Čistá hodnota zákazky (3164) 147

a ostatné záväzky Voči prepojeným
účtovným jednotkám (47 1 

^, 
47xA) 108

4.
ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
iednotkám (471^' 47xA)

109

5 ostatné dlhodobé záv äzky (47 9 

^, 
47 xA) 110

6 Dlhodobé prĺjaté preddavky (475A) ttt

Dlhodobé zmenky na úhradu (47BA) 112

Vydané dlhopisy (47 3N -l 255 
^)

113

Záväzky zo sociálneho fondu (472) 114 17057 15246
10 lne dlhodobe záväzky

(336A, 372A, 4744, 47XA) 115 365541 61115
11

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

'116

12 odloŽený daňový záväzok(481 A) .14-f 14 5 7 5 2 5 1593106

UZPODvI4 B
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Súvaha
UčPoD1-01

ilč2020447891 lčo36011509
Ozna-
čenie

a

STRANA PASIV
b

císlo
riadku

c
Bežné účtovné obdobie

4

Bézprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

8.il. Dlhodobé ľezeĺvy ŕ' 119 + í.120 118 4'1 9507 3 4 3 2 3 7
B.ĺ''1 Zákonne rezervy (451A) 119

2. ostatné rezervy (459A' 45XA) 120 419507 3 4 3 2 3 7
8.ilt. Dlhodobé bankové úveĺy (461A, 46)(A) 121 1 3 6 6 27 4 2 3 4 5 41 8

B.tv Krátkodobé záväzky
súčet (r' 123 + r' 127 aŽ r' 135'1

122 8 0 3I2 9 9 7 8 12 5 B 1

B.tv.1.
7áväzky z obchodného styku
súčet {r. 124ažr' 126|

123 6819707 6 4 0 5 3 4 6
1.a

Záväzky z obchodného styku Voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A' 322A' 324A,
325A, 326A, 32XA, 4754, 476A. 478A. 47XA\

4'A 2 0 9 0 0
1.b

Záväzky z obchodneho styku V rámci podĺelovej
úóasti okľem záväzkov Voči pĺepojeným
Účtovným jednotkám (32 1 A' 322A, 324 A'' 325A,
3264, 32X4, 4754, 4764, 4784, 47X4)

125

1.c.
ostatné záväzky z obchodného styku
(321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA,
4754, 4764, 4784, 47XA)

126 6798807 6 4 0 5 3 4 6
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 127

a ostatné záväzky voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A' 36XA' 471^'47xA) 128

4
ostatné záväzky v rámcĺ podielovej účasti
okľem ZáVäZkov voči prepojeným účtovným
iednotkám (361A' 36XA' 471A,47xA\

129

Závázky voči spoločnĺkom a zdruŽeniu (364,
365, 366, 367, 368, 3984,4784,47SA) 130 4200 4200

6.
Záv äzky voči zamestnancom
(331, 333, 33X, 479A) 131 571577 724462

7 Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 132 374477 47 16 3 2
B.

Daňové záväzky a dotácie
(341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 133 73585 144439

o Záväzky z deriváiových operácií
(3734, 3774) 134

10
lné záväzky
{3724, 3794, 47 44, 4T 54, 4794, 47XA) tJ3 194753 6 2 5 0 2

B.V. Krátkodobé rezervy r.'l37 + r.138 136 650895 5154 61
8.V. 1 Zákonne rezeNy (323A' 451A) 137 589753 419594

2. Ostatné rezervy (323A' 32X, 459A' 45XA) '138 61142 95867
B.Vt. BeŽné bankové úvery

{221A, 23't , 232, 23X, 4614, 46XA) 139 3857988 5 0 B 227 1

8.Vil. Krátkodobé finančné
(241, 249, 24X, 473A,

v'ýpomoci
t-r2554)

144

c časové rozlíšenie
súčet (r. 142 ažr' 145')

141 1090570 1009915
c.t Výdavky budúcich obdobĺ dlhodobe

(383A) 142

a Výdavky budúcĺch období kľátkodobe
(3834) 143

a Výnosy budúcich obdobĺ dlhodobé
(384A) 144 8 9 16 0 3 878215

4.
Výnosy budúcich období krátkodobe
(384A)

'145 198967 131700

UZPODVI4 I
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Výkaz
Uč

ziskov a strát
POD2-01

D1c2020447891 lČo36011509
Ozna'
čenie

a

Text

b

čĺslo
riadku

c

Skutočnost'

bežné účtovné obdobie
1

bezprostľedne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Čistý obrat {čast'účt. tr' 6 podl'a
zákanal.

01 41048310 57154464
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu
súčet (r. 03 až r' 09)

02 75414980 93839037
Tržby z predaja tovaru (604' 607) 03 0 35069
ÍrŽby z predaja vlastných výrobkov (601 ) 04 4 0 3 7 3 9I0 56266893
Tržby z predaja sluŽieb (602' 606) U5 6 7 4 3 3 0 B 5 2 5 0 2

IV Zmeny stavu vnÚtroorganizačných zásob
(+Á) (účtová skupina 61)

06 2 0 1 5 7 6 2489236
Aktivácia (Účtová skupina 62) 07 249679 180311

VI
ĺ rŽby z predaja dlhodobého nehmotného
majeiku, dlhodotrého hmotného majetku a
materiálu (641 

' 642)
OB 1881869 1701339

vil. ostatné výnosy z hospodárskej činnostĺ
(644, 645, 646, 648, 655, 657)

09 32436698 3 7 21 21 5I
Näklady na hospodáľsku činnost' spolu
r' 11 + ť. 12 + r' 13 + ť.14 + ľ. 15 + ľ' 20 +
Í.21 + r.24 + ť'25 + r.26

10 7 5 5 2 5 2 3 7 9 3 B 4 3 3 4 8
A. Náklady vynaloŽené na obstaranie

predaného tovaru (504' 507) 11 8916
Ď Spotreba materiálu, energie a ostatných

neskladovalel'ných dodávok (501, 502' 503)
12 19660893 2 6 3I3 B 6I

opravné poĺoŽky k zásobám (+Ĺ) (505) 13 958 8 6 4 3
D. SluŽby (účtová skupina 51) 14 8 0 0 1 B 2 6 11164707
E osobné náklady (r. 16 aŽ r. 19) 15 14 3I0 5 15 16 5147 97

E.1 Mzdové náklady (521 ' 522) 16 9821875 11160843
2

odmeny čĺenom orgánov spoločnosti a
druŽstva (523) 17

3.
Náklady na socĺálne poistenie
(524,525,526) 1B 3486713 4013152

4. Sociálne náklady (527, 52B) 1 0 8 1 9 27 13 4 0I0 2
F, Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 98308 100993
G

odpisy a opravné poloŽky k dlhodobému
néhmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (r' 22 + r.23)

21 2 0 0 0 0 7 4 1B 6 22 6 4
G.1

odpisy dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobeho hmotného majetku (551) 22 2024008 1876102

2.
opravné poloŽky k dIhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (+^) (553)

23 2 3I3 4 13838
H

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

24 892111 683015
opravné poloŽky k pohl'adávkam (+/_)

(547) 25 1171
J ostatné náklady na hospodársku činnosť

(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
26 3 0 4 B 12 9 7 37116144

Výsledok hospodárenia z hospodáľskej
čĺnnosti (+l-) (r. 02 - r' 10)

27 1 10 2 5 7 4 3 11

UZPODvI4 10
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Výkaz ziskov a strát
UčPoD2-0í Dtc2020447891 lČo36011509

Ozna-
čenie

a

Text

b

čĺslo
riadku

c

Skutočnost'

bežné účtovné obdobĺe
1

bezprostľedne predchádzajúce účtovné
obdobĺe

2

Pridaná hodnota
r.06+ľ.07)-(r'1

(r
1

'03+r'04+ľ.05++r'12+ľ'13+r.14) 28 13434652 17279404
Výnosy z finančnej čĺnnosti spolu r. 30
+ r. 31 + r. 35 + r. 39 + r.42 + Í.43 + ŕ.44 29 2 B 0 0 3 2 B 6 3 6 B

vil TrŽby z predaja cenných papierov a
podieĺov (661) 30 264200

IX
Výnosy z dlhodobeho finančného majetku
súčet (r. 32aŽr-34) 3'ĺ

ĺX.'|
Výnosy z cenných papierov a podielov
od prepojených účtovných jednotiek (665A) óz

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

33

a ostatné
podielov

výnosy z cenných papierov a
(66sA) 34

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

35

x.1 Výnosy z krátkodobého finančného majetku
od pľepojených účtovných jednoiiek (666A) 36

2
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
v podielovej účasti okľem výnosov
prepoiených Účtovných iednotiek (666A)

J, ostatné výnosy z krátkodobeho finančného
majetku (6664) 38

XI Výnosove Úľoky (r' 40 + r' 41) JV 13980 13837
Xl.'ĺ Výnosové úroky od prepojených

účtovných jednotĺek (662A) 40 13980 13837
2 ostatné výnosové úroky (662A) 41

xil Kurzové zisky (663) 42 14 0 2 3 8331
Xllĺ. Výnosy z precenenia cenných papierov a

výnosy z derĺvátových operácií (664' 667)
43

XIV. ostatné výnosy z Íĺnančnej činnosti (668) 44

Náklady na finančnú činnost'spolu r. 46
+ r.47 + í.48 + Í,49 + r' 52 + ľ. 53 + r. 54

45 219380 27 0 2 B 9
K Predané cenné papiere a podiely (561) 46 74203
L.

Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566) 47

M
opravné poloŽky k finančnému majetku
(+l) (565) 4B

N. Nákladove úroky (r. 50 + 1 51; 49 107872 136780
N.'l Nákladove Úroky pre prepojene účtovné

jednotky (562A)
Än

2, ostatne nákladové úroky (562A) Á4 107872 136780
L,,' Kuzové straty (563) 52 2 6 5 7 9 1 8 5 47
P Náklady na precenenie cenných papierov a

náklady na deriváiové operácie (564' 567)
53

o. ostatné náklady na finančnú činnost'
(568, 56e)

54 8 4I2I 4 0 7 5 9

UZPODVI4 11
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Výkaz
Uč

ziskov a strát
POD 2 - 0'l

D1c2020447891 lČo36011509
Ozna-
čenie

a

Text

b

čĺslo
riadku

c

Skutočnost'

bežné účtovné obdobĺe
1

bezprostredne predchádzaj úce účtovné
obdobie

2

Výsledok hospodárenia z finančnej
činnosti (+/') (r. 29 - r.45) 55 191377 16 0 7 9
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie pred zdanenĺm (+l-) (r' 27 + r. 55)

56 301634 11768
R Daň z príjmov (r. 58 + r' 59) 57 78032 31415

R.1 Daň z príjmov splatná (591 
' 595) 58 60506 10 10 27

2 Daň z prĺjmov odloŽená (+Ĺ) (592) EO 138538 69612
Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoločníkom (+Ĺ 596)

60

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

61 223602 1 9 6 47

UZPODvI4 12

ĺllllllllllIll]llllllllllll 
-l

L MF sR č. 1800sl2014 Strana í2 J



UčPoDV3-01 lCo: 360'ĺ1509 DIC:2020447891

POZNÁMKY K uČľovľEl Z^V|ERKE 2020

zostavené podl'a opatrenia č.MF/2337712014-74 (Fs č,1212014), ktoým sa ustanovujÚ podrobnosti o ĺndividuálnej účtovnej

závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie
pre vel'ké účtovné jednotky a subjekty veľejného záujmu

v zneníopatrenia č.|'llF11992612015-74 (Fs č.1212015)a opatrenia č'lÝlFl1477012017-74 (FS č.15/2017)

Članor l - vŠeogecľÉ lľronľuÁclr

1) Základné informácie o Účtovnei iednotke:

Test vel'kostnei skupinv účtovneĺ ĺednotkv QZoU)
(Do vel'kostnej skupiny vel'ká účtovná jednotka patrí taká, ktoráza dve po sebe idúce účtovné obdobia spíňa 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 obdobĺa presiahol 50)'

Komentár: UJ spĺňa vel'kostné podmienky na zatriedenie do vel'kostnej skupiny - vel'ká účtovná jednotka, preto zostavuje
ÚčtovnÚ závierku podl'a metodiky pre túto vel'kostnÚ skupinu (opatrenie č'ľ.AF12337712014-74).

Obchodná spoločnost'PPS Group a.s. bola zaloŽená zakladatel'skou zmluvou zo dňa 10.5.1996 a rozhodnutím zakladatel'a
podl'a $ 154 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb' jednorázovo $$ 172, 175 a prijatím stanov. Do obchodného regĺstra bola
zapísaná dňa 'l4.'10.1996 na obchodnom registriOkresného sÚdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vloŽka číslo 735/5.
Hlavné činnosti obchodnej spoločnosti :
- Vývoj' výroba a opravy cestných a stavebných strojov s výnimkou vyhradených technických zariadení
- Výroba výrobkov strojárskej metalurgie
- Nástrojárstvo
- Zámočnĺctvo
- Kovoobrábanie
- Zváračské práce
- Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebitel'ovi v rozsahu vol'ných živnostĺ
- Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovatel'om Živnosti
- Prenájom nehnutel'ností bez poskytovania iných neŽzákladných služieb spojených s prenájmom
- Vedenie účtovníctva

2) lnformácie o inej účtovnejjednotke, v ktorejje Účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom
Obchodná spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločnĺkom v Žiadnej spoločnosti.

1

Obchodné meno PPS Gľoup a.s.

Sídlo 96212 Detva, Taiovského 7

Právna forma: Akciová spoločnosť

Dátum vzniku: Zápis do obchodného registra: 14.10.1996

Hlavný predmet podnikania: Výroba strojov pre banícfuo, t'aŽbu a stavebníctvo

Subiekt vereiného záuimu Spoločnosť PPS Group a.s. nie ie subiektom vereiného záuimu (S 2114 ZoU\'

Učtovné obdobie Kalendárny rok2020

Názov po!ožky Bežné účtovné obdobie 2019 Bezprostľed ne predchád zqúce
účtovné obdobie 2018

Ano/Nie

Netto aktíva celkom 30 055't80 33 179 133 Ano
Cistý obrat celkom 57 154 464 61 256743 Ano
Počet zamestnancov 813 884 Ano



čPoDV3-01 ICO: 3601 1509 DIC:2020447891

3) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzqÚce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej
jednotky: 16.9.2020.

4) Právny dôvod na zostavenie Účtovnej závierky
Učtovná závierka obchodnejspoločnostizostavená k31.12'2020je zostavená ako riadna Účtovná závierka podl'a $'ĺ7 ods'6
zákona č'43112002Z'z. o Účtovnĺcfue v znení neskorších predpisov.

s) Údaje o skupine účtovných jednotiek v sÚvislosti s konsolidáciou:

Spoločnosť PPS Group a.s. je materskou účtovnou jednotkou, má dve dcérske spoločnosti:
PPS NTS s.r.o., Detva
DETVA ASSETS MANAGEMENT a.s., Detva

Spoločnost' nemá povinnost'zostaviť konsolidovanÚ účtovnÚ závierku a konsolidovanú výročnú správu, pretoŽe zostavením
len individuálnej účtovnej závierky materskej účtovnej jednotky sa významne neovplyvní úsudok o finančnej situácií,
nákladoch, výnosoch a výsledku hospodárenia za konsolidovaný celok'

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

čtánok 1l- lNFoRMÁclE o PRIJATŕGH PosTUPocH

1) Učtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu, Že účtovná jednotka bude nepretÉite pokračovat'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
podnikatel'ov, ktoré platia v Slovenskej republike. Učtovníctvo 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,finančnejsituácie
avýsledku hospodárenia' Vpriebehu Účtovného obdobia nezmenila účtovné metódy azásady oproti predchádzajúcemu
Účtovnému obdobiu.

3) lnformácie o charaktere a účele transakcií, ktoľé sa neuvádzajú v súvahe, pričom sa uvádza finančný vplyv ýchto
transakcií na Účtovnú jednotku, ak sú riziká alebo prínosy tĺyplývajúce z týchto transakciÍvýznamné a ak uvedenie ýchto rizík
alebo prínosov je potrebné na Účely posúdenia finančnej situácie Účtovnej jednotky (napr' sÚdne spory, zmluvy, časovo
limitované licencie a oprávnenia, podnikové kombinácie, záväzky investovať, dopad legislatívy, celkový pokles
v hospodárskom segmente) Bez náplne.

4)Spôsob a určenie oceňovania majetku azáväzkov:

a) SpÔsob oceňovania majetku azáväzkov ($ 25 ZoU):

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne

predchádzajúce účtovné
obdobie

Priemerný prepočítaný počet počas Účtovného obdobĺa 703 8'ĺ3
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka, z toho 667 767

- počet vedúcich zamestnancov 42 50

c. Názov položkv Spôsob oceňovania
I Dlhodobý nehmotný majetok externe kúpený: obstarávacia cena
2 Dlhodobý hmotný majetok externe kÚpený: obstarávacia cena
3 Dlhodobý hmotný majetok interne vytvorený Vlastné náklady

2
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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'13012015Z'z'

b) Trva|é zníŽenie hodnoty majetku nebolo účtované. Prechodné zníŽenie hodnoty majetku je zaúčtované Íormou opravnej
poloŽky.

c) Záväzky účtovná jednotka ocenila menovitou hodnotou závázkov' Rezervy účtovná jednotka ocenila odborným odhadom
budúcej menovitej hodnoty pohebnej na ich úhradu.

d) Určenie ocenenia finančných nástroiov pri oceňovaníobstarávacou cenou alebo v|astnými nákladmi:

R31'12,2020 sa podielové cenné papiere precenili na reálnu hodnotu metódou vlastného imania.

e) lnformácia o poskytnuých dotáciách a pri dotáciách na obstaranĺe majetku sa uvedú zložky majetku a ich ocenenie:

V účtovnom období2018 bola priznaná dotácia vo uýške 964765,32€. V Účtovnom období2019 bolo prijaté Íinancovanie vo
výške 518 035,61 €' V účtovnom období 2020bol poskytnutý príspevok v rámci projektu ,, Prvá pomoc" vo výške
1 844 426,44 € .

Komentár k oceňovaniu maietku a záväzkov:

} opravné poloŽkv k majetku, okrem dlhodobej pohl'adávky a dlhodobej pôŽičky, stanovila UJ odborným odhadom'

} Odpad materiálu a kovového šrotu z rlŕrobv sa k dátumu účtovnej závierky inventarizuje a oceňuje v úŽitkovej hodnote,

} Rezerw ocenila UJ kalkulačnou metÓdou kvalifĺkovaného odhadu ich menovitej hodnoty na pokrytie budúcich záväzkov'

} UJ pouŽila dobrovol'né oceňovanie obchodných podielov metÓdou vlastného imania ($ 2719 ZoU).

} UJ pouŽíva pri oceňovaní úbytku rovnakého druhu zásob a cenných papierov - metódu FlFo ($ 25t5 ZolJ;s 2211 PU).

} UJ pouŽíva pri oceňovaní prÍrastku cudzej meny v hotovostĺ alebo na bankový Účet - zmenárenský kuz konkrétnej banky
($ 2413 ZoU).

} UJ pouŽíva prioceňovanĺ Úbytku cudzej meny v hotovostialebo z bankového Účtu - základné pravidlo (D-1), teda kurzzo
dňa predchádzajúceho dňu Účtovného prípadu $2al2la; $ 2416 ZoU).

f) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, pričom sa uvádza doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové
metÓdy pre Účtovné odpisy:

4. Dlhodobý finančný maietok: obstarávacia cena
5. Zásoby obstarané kúpou obstarávacia cena
6. Zásobv vytvoren é vlastnou či n nostbu Vlastné náklady
7.1 Vlastné pohl'adávkv: Menovitá hodnota

7.2 Kúpené pohl'adávky: obstarávacia cena
8. Krátkodobý finančný maietok obstarávacia cena
I Casové rozlĺšenie na strane aktív súvahy: Menovitá hodnota
10 Závázkv, vrátane rezerv, dlhopisov, pôŽičiek a úverov: Menovitá hodnota
11 Casové rozlíšenie na strane pasív sÚvahy Menovitá hodnota
12 Deriváty: Reálna hodnota
13 Maietok a záväzky zabezpečené derivátmi : Menovitá hodnota
14 Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kÚpe

prenajatej veci:
0bstarávacia cena

15 Splatná daň z príimov a odloŽená daň z prĺimov: Menovitá hodnota

Dlhodobý hmotný a nehmotný
odpisovaný maietok

číslo
účtu

doba odpisovania
(počet ľokov)

odpisová sadzba
(%l

Software 013 5 20
ostatný DNM 019 5 20
Stavby 021 20-54 5-2

J
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Komentár k odpisovému plánu:

} UJ pouŽíva Účjovné odpisv nezávisle na daňových odpisoch. Majetok sazačĺna odpisovat'v mesiaci, kedy bol zaradenÝ
do uŽívania' Učtovné odpisy vychádzajú z predpokladanej doby pouŽívania majetku. Dlhodobý nehmotný majetok sa
odpisuje počas 5 rokov od jeho obstarania'

} UJ odpisuje dlhodobý hmotný majetok podl'a stanoveného odpisového plánu. Všetok novo zaradený DHM sa odpisuje
metódou lineárnych odpisov' Podrobný Účtovný odpisový p|án po poloŽkách sa vedie v systéme Majetok s podporou
softvéru SANGO (taktieŽ daňové odpisy podl'a zákona o dani z prĺjmov).

} Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná 2 400 EUR a|ebo niŽšie sa účtuje na ťarchu účtu 518-Ostatné sluŽby.
Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila UJ do DNM. Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná 1 7Cĺ0

Eur alebo niŽšie, sa účtuje na účet 501 - Spotreba materiálu. Hmotný majetok, ktorého ocenenĺe je vyššie, zaradila UJ
do DHM.

5) lnformácie o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných v beŽnom účtovnom období s uvedením
sumv vp|wu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov' Učtovná jednotka neúčtovala
o oprave významných chýb minulých účtovných období.

Článok lll- lNFoRMÁcle. xroRe Ú n oopĹŇnJÚ PoLoŽKY sÚVAHY

1) lnformácie k poloŽkám - AKTíV SÚVAHY

a.1) lnformácie o dlhodobom nehmotnom maietku zabeŽné účtovné obdobie a za bezprostredne predch ádzajúce účtovné
obdobie v nadväznostĺ na členenie poloŽiek súvahv:

Stroie' zariadenia a inventár 022.4 4-25 20-4
Dopravné prostriedkv 022.4 4 25

0statné shoie 022.4 6 16,6

Ostatný dlhodobý hmotný maietok 029 5 20

Dlhodobý nehmotný
majetok

Bežné účtovné obdobie
Náklady

na

vývoj
(účet 012)

Softvér
(013)

ocenitel-né
práva
(014)

Goodwill
(01 5)

0statný
DNM
(01 e)

Obsta-
ranie DNM

(041)

Poskytnuté
preddavky

na DNM
(051)

SPOLU

Pruotné ocenenie

Stav na začiatku 596 859 13 003 1 56 400 766 262
Prírastky 65 520 11 438 76 958

Ubytky 65 520 65 520
Presuny

Stav na konci 662379 'ĺ3 003 102318 777 700
oprávky

Stav na začiatku 483 780 13 003 n 496 783

Prírastky 33 028 0 33 028
Ubytky

Presuny

Stav na konci 516 808 13 003 529 811

opravné poloŽky

Stav na začiatku

Prírastky

Ubytky

Presuny

4
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a'2) lnformácie o dlhodobom hmotnom maietku za beŽné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie v nadväznosti na členenie oŽiek

BeŽné účtovné obdobie

5

Stav na konci

Zostatková hodnota

Stav na začiatku 113 079 0 0 1 56 400 269 479

Stav na konci 145 571 0 0 102 318 247 889

Dlhodobý nehmotný
majetok

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Náklady
na

vývoj
(účet 012)

Softvér
(013)

ocenitel-né
práva

(01 4)

Goodwill
(015)

ostatný
DNM
(01e)

Obsta-
ranie DNM

(041 )

Poskytnuté
preddavky

na Dľ{M
(051)

SPOLU

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku 498 884 13 003 107 022 6'18 909

Prkastky 97 976 147 353 241 329

Ubytky 97 976 97 976

Presuny

Stav na konci 596 859 13 003 1 56 400 766 262

0právky

Stav na začiatku 467 541 12902 0 480 443

Prírastky 16239 141 '16 340

Ubytky

Presuny

Stav na konci 483 780 't3 003 496 783

opravné poloŽky

Stav na začiatku

Prĺrastky

Ubytky

Presuny

Stav na konci

Zostatková hodnota

Stav na začiatku 31 343 101 0 107 023 138 467

Stav na konci 113 079 0 0 I 56 400 269 479

Dlhodobý hmotný
majetok

Pozemky

(účet 031 )

Stavby

-21

Veci a

súbory

-22

Pestova-

tel'ské
porasty

-25

Stádo
aťaŽné
zvieratá

-26 -29

Ostatný
DHM

-42

0bstaranie
DHM

Preddav
ky na

DHM

-52

SPOLU

Stav na začiatku 838 317 'ĺ0 620 300 27 577 337 4 392 980 432 144 12320 43 873 398

Prírastky 223 477 I 926 735 210 882 2377 173 98 217 4 836 484

Ubytky 1 932 25 088 745 577 0 2679188 78 013 3 529 798

Presuny

Stav na konci 836 385 10 8'ĺ8 689 28758 495 4 603 862 130 129 32 524 45 180 084

oprávky

Stav na začiatku 4 871 939 I 8 767 508 3 615 040 27 254 487

Prírastky 369 845 I 654751 239 376 2 263 972
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Ubytky 25 088 745 577 770 665

úce účtovné obdobie

Komentár: UJ nekapitalizovala Žiadne Úroky do obstarávacej ceny odpisovaného dlhodobého majetku

b)lnformácie o dôvodoch Účtovania o dlhodobom majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo, napríklad
majetok obstaraný finančným prenájmom, majetok pri ktorom vlastnĺcke právo nadobudol verĺtel' zmluvou o
zabezpečovacom prevode práva, ale ktoý uŽíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpoŽičke: Učtovná jednotka účtuje
o dlhodobom hmotnom majetku, ku ktorému vlastnícke právo prechádza na Účtovnú jednotku úplným zaplatením kúpnej
ceny a do nadobudnutia vlastníckeho práva majetok uŽíva.

c.1) DlhodobÝ nehmotný maietok, na ktoý je zriadené záloŽné právo a dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má
účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladat': nie je zriadené záloŽné právo

Dlhodobý nehmotný majetok Hodnota zabežné účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktoý je zriadené záloŽné právo

0

6

Presuny

Stav na konci 5 216 696 1 I 676 682 3 854 416 28747 794

opravné poloŽky

Stav na začiatku 53 183 53 '183

Prírastky 15 215 13230 28 445

Ubytky 52 380 52 380

Presuny

Stav na konci '16 018 13 230 29 248

Zostatková hodnota

Stav na začĺatku 838 317 5 695'ĺ78 B 809 829 778 440 432 144 12320 16 553 908

Stav na konci 836 385 5 585 974 9 068 584 749 945 130 129 32524 16 403 541

Dlhodobý
hmotný majetok

Pozemky
(účet 031)

Stavby
(021)

Veci a

sÚbory
(022)

Pestova-
tel'ské
porasty

Stádo
aťaŽné
zvieratá

0statný
DHM

(02e,032)

0bstaranie
DHM
(042)

Preddavky
na

DHM
(052)

SPOLU

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku 838 317 I 389 910 26 566 344 4 'ĺ88 3B0 124 208 111 155 41 218 314
Prírastky 1 317 200 1 267 942 209 049 3 275 635 536 6'14 6 606 440

Ubytky 86 810 256 949 3 949 2 967 699 635 449 3 950 856
Presuny
Stav na konci 838 317 10 620 300 27 577 337 4 393 480 432 144 12320 43 873
oprávky
Stav na začiatku 4 620 617 17 652392 3 392384 25 665 393
Prírastky 338 132 1 372065 226 606 'ĺ 936 803
Ubvtkv 86 810 256 949 3 949 347 708
Presuny
Stav na konci 4 871 939 18 767 508 3 615 040 27 254 487
1pravné poloŽky

Stav na začiatku 66 967 54 67 021
Prírastky
Ubvtkv 13 784 54 13 838
Presuny

Stav na konci 53 'ĺ83 0 53183
Zostatková hodnota

Stav na začiatku 838 31 7 4702326 I 9'13 952 0 0 795 942 124 208 11't 155 1 5 485 900
Stav na konci 838 317 5 695 178 8 809 829 0 0 778 440 432 144 12320 16 566 228



PO 3 0 1DV ICO: 36011509 DIC:2020447891

Dlhodobý nehmotný majetok, s obmedzeným právom s ním nakladať

c.2) Dlhodobý hmotnÝ maietok, na ktoý je zriadené záloŽné právo a dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná
jednotka obmedzené právo s ním nakladat':

Dlhodobý hmotný majetok Hodnota zabežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok, na ktoý je zriadené záloŽné právo 20 470 111

Dlhodobý hmotný majetok, s obmedzeným právom s ním nakladat'

d) Majetok, ktoým 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 vroku jeho vzniku ($ 37 PU). Daňovo
sa goodwĺll z podnikových kombinácií spravidla odpisuje najdlhšie počas 7 rokov podl'a pravidiel v zákone o dani z príjmov ($
17l11;$ 17a-17eZDP)I

e) Výskumná a rĺývojová činnost' účtovnej jednotky za beŽné účtovné obdobie (s 37 PU), v členení na: bez náplne

1. Náklady na výskum vynaloŽené v beŽnom účtovnom období: bez náplne
2. Neaktivované náklady na vývoj vynaloŽené v beŽnom účtovnom období: bez náplne
3. Aktivované náklady na vývoj vynaloŽené v beŽnom účtovnom období (účet 012): bez náplne
f) lnformácie o štruktúre dlhodobého finančného maietku (DFM} a ieho umiestnení v členení v nadväznosti na poloŽky
súvahv, ak prostredníctvom tohto umiestnenia vykonáva v ĺnej účtovnej jednotke rozhoduiúci vplw, spoločnÝ rozhoduĺúci
vplw. podstatný vp|vv; uvádza sa aj obchodné meno, sídlo, podiel na základnom imanía podiel na iných zloŽkách vlastného
imania, yýška vlastného imania a výsledok hospodárenia tejto inej účtovnejjednotky:

Vvsvetlivkv k umiestneniu dlhodobého finančného maietku (DFM):

Rozhodujúci vplyv - je najmä väčšina hlasovacích práv alebo právo menovať orgány spoločnosti - konatel'a,
predstavenstvo, dozornÚ radu ($ 2213ZoU: $ 1al3/a PU).

Podstatný vplyv- je najmenej20 % podiel na hlasovacích právach ($2711laZoU)'

Spoločný rozhodujúci vplyv - je zmluvne dohodnuté zdieľanie rozhodujÚceho vplyvu ($ 1al3/e PU).

g,i,j) lnformácie o dlhodobom finančnom maietku v členení podl'a jednotlivých poloŽiek súvahv na začiatku beŽného
účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku (zmeny) počas bežného účtovného obdobia a stav na konci
beŽného Účtovného obdobia:
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obchodné meno a sídlo
spoločnostĺ, v ktorej má

UJ umiestnený DFM

Bežné účtovné obdobie

PodielUJ
naZl
v%

Podiel na iných
zloŽkách vlastného

imania UJ, v ktorej má
UJ umiestnený DFM

Hodnota vlastného
imania ÚJ, v ktorej
má UJ umiestnený

DFM

Výsledok
hospodárenia UJ,

v ktorej má UJ
umiestnený DFM

Učtovná hodnota
DFM

CP a podiely v prepojenej UJ - podielová účasť v dcérskej UJ s rozhodujúcĺm vplyvom (riadok 22 súvahy)

PPS NTS s.r.o., Detva 100 26 000 72 438 -17 529 72 438
DAM, a.s., Defua 99,69 61 675 2254 61 484
CP a podiely, okrem PUJ - podielová účasť v inej UJ s podstatným vplyvom - nad 20 % (riadok 23 súvahy)

CP a podiely - zmluvne dohodnuté zdiel'anie rozhodujÚceho vplyvu
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Dlhodobý
fĺnančný
majetok

BeŽné účtovné obdobie

Podielová

účasť
v PUJ

(061A,062

o63A)

Podielová

účasť,

okrem PUJ

(0624)

0statné

CP
a podiely

(063A)

PôŽičky

PUJ

(066A)

PÔŽičky'

okrem
PUJ

(0664)

Ostatné
pÔŽičky

(067A)

Dlhové
CPa

ostatný

DFM

(0654,

06eA)

PÔŽiČky

a ostatný
DFM

(T>1R)

(0664,0674,

06eA)

Učty
v bankác

h

(T>1R)

(22xA)

0bstaranie

a

preddavky
(043,053)

SPOLU

Pruotné ocenenie

Stav

na začiatku 138204 13 183 151 387

Prírastky 13 247 325 13 572

Ubytky 17 529 0 17 529

Presuny 13 508 13 508

Stav

na koncĺ 133922 0 133922

opravné položky

Stav

na začiatku

Prírastky

Úoyttĺy

Presuny

Stav

na konci

tJčtovná hodnota

Stav

na začiatku 138204 13 183 151 387

Stav

na konci 133922 0 133922

Dlhodobý
finančný
majetok

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Podielová

účasť
v PUJ

(0614,062

A

063A)

Podielová

účasť,

okrem PUJ

(0624)

ostatné

CP
a podiely

(063A)

PÔŽičky

PUJ

(066A)

PÔŽičky'

okrem
PUJ

(0664)

0statné
pôŽičky

(067A)

Dlhové
CPa

ostatný

DFM

(0654,

069A)

PôŽičky
a ostatný

DFM

(T>1R)

(066A,067A,

069A)

Úoty
v bankác

h

(T>1R)

(22xA)

Obstaranie

a

preddavky
(043,053)

SPOLU

Pruotné ocenenie

Stav

na začiatku 159 643 0 1 59 643

Prĺrastky 3 097 'ĺ3183 16 280

Ubytky 24536 0 24 536

Presuny

Stav

na konci 138204 't3 183 '151386

opravné položky

8
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Stav

na začiatku

Vvsvetlivkv k dlhodobému finančnému maietku (DFM):

Úeet ooĺ - majetková účasť v dcérskej Účtovnej jednotke, kde má UJ najmä väčšinu hlasovacích práv (nad 50 %) alebo
právo menovať orgány spoločnosti ($ 14l21 PU;$2214ZoU).

Podielová účast'(PU) - existencia aspoň 20 % podielu na základom imanív inej UJ (s 14l3 PU)'

Prepojené účtovné jednotky (PUJ) - dve alebo viac UJ v rámci skupĺny, pričom skupinou je materská UJ a všetky dcérske
uJ (s 14l3 PU).

h) Ocenenie dlhodobého finančného maietku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou (RH)
a|ebo metódou vlastného imania (Vl) podl'a $ 27 zákona o účtovnĺctve a vplyve takéhoto ocenenia na výsledok
hospodárenia alebo na výšku vlastného imania:

Komentár: Prvotné ocenenie reálnou hodnotou ($ 25 ZoU) počas Účtovného obdobia - bez náplne

Vvsvetlivkv k závierkovému oceňovaniu reálnou hodnotou alebo metódou vlastného ĺmania:

Reálnou hodnotou (RH) _ sa kzávierkovému dňu oceňuje majetok azávázky taxatívne vymenované vzákone
o Účtovníctve (napr' krátkodobý FM určený na obchodovanie v účtovej skupine 25x alebo ostatný realizovatel'ný FM na účte
063 s Účast'ou pod 20 %); iný majetok sa preceňovat' nemôŽe, lebo platí zásada historických cien ($ 2711 ; S 25 ZoU),
Precenenie k závierkovému dňu sa účtuje ($ 14 PU) - výsledkovo (účty 66x, 56x) alebo súvahovo (účet 414).

Metódou vlastného imania (Vl) - sa dobrovol'ne môŽe, teda nie je to povinnosť, oceniť podiel na základnom imanÍ ($ 2719
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 maietok, na ktoý je zriadené záloŽné právo a o dlhodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná
jednotka obmedzené právo s ním nakladat': bez náplne

Dlhodobý finančný maietok Hodnota zabežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok, na ktoý je zriadené záloŽné právo

Dlhodobý finančný majetok, s obmedzeným právom s ním nakladať

l) Informácie o podielouých certifikátoch (konvertibilných dlhopisoch, warantoch, opciách alebo podobných cenných
papieroch) -wádza sa ich počet a rozsah práv, ktoré predstavujú: bez náplne
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Prírastky

Ubytky

Presuny

Stav

na konci

Učtovná hodnota

Stav

na začiatku '159 643 0 1 59 643

Stav

na konci 138204 13183 I 51 386

Názov položky RH/VI Suma MD/DAL Vplyv na uýsledok Vplyv na imanie

Realizovatel'né CP a podiely (063) RH

lné ($ 2711 ZoU) ','''.''' RH

Realizovatel'né CP a podiely (061) VI 133 922 MD X -907 360
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m) opravné položky k zásobám v členení v nadväznosti na poloŽky sÚvahv, 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 tvorbv. zúčtovania:

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 ktoých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať:

Zásoby Hodnota zabežné účtovné obdobie

Zásoby, na ktoréje zriadené záloŽnéprávo
5 630 519

Zásoby, s obmedzeným právom s nim i nakladať

o) Zákazková výroba (s 30 PU) azákazkováuýstavba nehnutel'nostl určenej na predaj ($ 30d PU): bez náplne

p) Najvýznamnejšie poloŽky pohl'adávok, 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: Bez náplne.

Najvýznamnejšie prechodne znehodnotené pohl'adávky a yýška opravnej poloŽky: Bez náplne

Komentár k opravným položkám k pohl'adávkam:

} Dôvod tvorby - opravných poloŽiek je prechodné znehodnotenie z dôvodu, Že pohl'adávky sú po lehote splatnosti.

} Dôvod zúčtovania - opravných poloŽiek je bud'vyradenie pohl'adávky zo súvahy (predaj alebo odpis pohl'adávky) alebo
zánik titulu prechodného znehodnotenia, lebo pohl'adávka bola zaplatená.

} Spôsob v'ýpočtu - napríklad UJ tvorí účtovné opravné poloŽky vo výške 20 % kpohl'adávkam nad 360 dní po lehote
splatnosti, vo výške 30 % k pohl'adávkam nad 720 dní po lehote splatnosti a vo výške 100 % k pohl'adávkam nad 10B0
dnĺ po lehote splatnosti'

Zásoby

Bežné účtovné obdobie
Stav 0P

na začiatku
účtovného
obdobĺa

Tvorba
OP

Zúčtovanie 0P
z dôvodu zániku
opodstatnenosti

Zúčtovanie oP
z dÔvodu vyradenia

majetku

z Účtovnĺctva

Stav OP
na konci

účtovného
obdobia

Materiál 5751 958 4 793
Nedokončená výroba a
polotovary vlastnei výroby 18 841 7 297 26 138

Výrobky 0 1 056 1 056

Zvieratá

Tovar 7 169 7 169

Poskytnuté preddavky na

zásobv

Zásoby spolu (R34 súvahy): 31 761 I 353 958 39 156

Dlžník

Menovitá hodnota

pohl'adávky

0pravná položka

(suma)

0P (%)

Production & Construction Services, s.r.o. 2625 525 20

Expatriate Advisory and Consulting, s. r. o. 3 230 646 20

10
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q) Hodnota pohl'adávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:

r) Hodnota pohl'adávok zabezpečenÝch záloŽným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia,
hodnota pohl'adávok, na ktoré sa zriadilo záloŽné právo a hodnota pohĺ'adávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené
právo s nimi nakladať:

s) Výpočet odloŽenei daňovei pohlhdávkv ($ 10 PU):

Komentár k odloŽenei daňovei pohl'adávke:

} UJ má povinnosť auditu a preto má aj povinnosť Účtovať o odloŽenej dani ($ 10 PU).

} odloŽená daň sa vyčísl'uje len z dočasných rozdielov; odloŽená daňová pohl'adávka sa účtuje, len ak je predpoklad jej

vyrovnania (napr. predpoklad plusového základu dane pre odpočítanie daňovej straty)'

} odloŽená daňová pohl'adávka bola zaúčtovaná ako mínus náklad (4811592)'

t) lnformácie o zloŽkách krátkodobého finančného majetku (krátkodobý FM):
(PUJ - prepojená účtovná jednotka, vzťah medzi materskou a dcérskou UJ)

názov položky
Bežné účtovné obdobie

do lehoty splatnosti po lehote splatnosti pohl'adávkv spolu

Dlhodobé pohl'adávkv (R41 sÚvahv) 117 529 117 529

Krátkodobé pohl'adávky (R53) 2 332744 805 605 3 138 349

názov položky
Bezprostľedne predchádzajúce účtovné obdobie

do lehoty splatnosti po lehote splatnosti pohl'adávky spolu

Dlhodobé pohl'adávky (R41 súvahy) 1 10 890 1 10 890

Krátkodobé pohl'adávky (R53) 3 936 406 890 402 4 826 808

Opis predmetu záloŽného práva
Bežné účtovné obdobie

Hodnota predmetu
záložného práva Hodnota pohl'adávky

Pohl'adávky kryté záložným právom alebo inou formou

zabezpečenia

Hodnota pohl'adávok, na ktoré sa zriadilo záloŽné práuo 3 575 530 6292870

Hodnota pohl'adávok, s obmedzeným právom s nimi

nakladat'

Titul Učtovná
zák!adňa

Daňová
zák!adňa

Rozdiel Sadzba
dane
(%l

odložená daňová
pohl'adávka

Dočasný rozdiel zostatkových cien

odpisovaného maĺetku uzc<Dzc) 39 853 21 I 369

Nedaňové opravné poloŽky

k zásobám 39 157 21 8223
Nedaňové opravné poloŽky

k pohl'adávkam

Nedaňové rezeNy 480 650 21 100 937

Odpočet daňovej sľaty X

Záv äzky (náklady) podmienené

zaplatením ($ 1il19; s17l27 ZDP)
lné - oceň. rozdiel Účtu 06'ĺ

SPOLU: X X X X 117 529

11
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u) Ocenenie krátkodobého finančného maietku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje Účtovná závierka reálnou hodnotou (RH)
alebo metódou vlastného imania (Vl) podl'a $ 27 zákona o Účtovníctve a vplyve takéhoto ocenenia na výsledok
hospodárenia alebo na výšku vlastného imania: bez náplne

v) Opravné poloŽkv ku krátkodobému finančnému maietku (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

Komentár: DÔvod tvorby - opravná poloŽka ku krátkodobému finančnému majetku je tvorená z dôvodu jeho prechodného
znehodnotenia odborným odhadom jeho budÚcej bonity.

w) Krátkodobý finančný maietok, na ktoý bolo zriadené záloŽné právo a krátkodobý finančný majetok, prĺ ktorom má účtovná
jednotka obmedzené právo s ním nakladat': bez náplne

Názov položky Hodnota za bežné účtovné obdobie

Krátkodobý finančný majetok' na ktoý bolo zriadené záloŽné právo

Krátkodobý finančný majetok, s obmedzeným právom s ním nakladat'

x) lnformácie 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,

ĹloŽRa krátkodobého fin' majetku BeŽné účtovné obdobie Bezprostľedne predchádzajúce
účtovné obdobie

Krátkodobý FM v PUJ (R67 súvahy) 13 508

Krátkodobý FM, okrem PUJ (R68 súvahy) 138248 73 871

Vlastné akcie a vlastné podiely (R 69 súvahy)

Obstaranie krátkodobého FM (R70 sÚvahy)

SPOLU (R66 súvahy): 151 756 73 871

Krátkodobý fin. majetok RHruI Suma MD/DAL Vplyv na výsledok Vplyv na imanie

CP a podiely ($ 2711 ZoU) RH X

Podiely - účet 061,062 ($ 2719 ZoU) VI X

Krátkodobý finančný majetok

Stav OP
na začiatku
účtovného
obdobia

Tvorba OP
Zúčtovanie oP
z dôvodu zániku
opodstatnenostĺ

Zúčtovanie oP
z dôvodu
vyradenia
majetku z

účtovníctva

Stav OP
na konci

účtovného
obdobia

KFM v PUJ (R67 súvahv)
KFM, bez PUJ (R68 súvahy)

Vlastné akcie a podiely (R69)

Obstarávaný KFM (R70)

sPoLU (R66 súvahy):

12
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4. počet, menovĺtá hodnota a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v drŽbe
k poslednému dňu účtovného obdobia; uvádza sa aj ich percentuálny podiel na upÍsanom základnom imanÍ.

Bez náplne'

y) Významné poloŽkv časového rozlíšenia aktív - nákladov budúcich obdobĺ a prĺjmov budÚcich období

2) lnformácie k poloŽkám - PASÍV sÚvnny

a)Vlastné imanĺe zabeŽné účtovné obdobie, a to:

1, opis základného imania najmä - počet akcií (podielov), ich menovitá hodnota, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií
(podĺelov), 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 regĺstrĺ je 6 486 948 eur a hodnota splateného základného imania
k31.12.2019je 6 486 948 eur,
2. opis tvorby kapĺtálového fondu z príspevkov, najmä počet príspevkov a jednotlivé sumy prĺspevkov, opis vplyvu
vytvorenia kapitálového fondu z príspevkov na rozdelenie čistého zisku alebo iných vlastných zdrojov obchodnej spoločnosti
pre jej akcionárov alebo spoločníkov, ako aj na zvýšenie základného imania: bez náplne.

3. Hodnota upĺsaného vlastného imania - počet a menovitá hodnota akcií (podielov) upísaných počas účtovného obdobia
a iný titul zmeny vlastného imania počas účtovného obdobia: bez náplne'

4. Rozdelenie účtovného zisku alebo wsporiadanie účtovnei stratv vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období:

Názov položky
Bezprostredne

predchádzajúce účtovné
obdobie

Účtovná strata 19 647

Názov poloŽkv Suma
Nákladv budúcich období dlhodobé - Účet 381A' 382A (R75 sÚvahv) 347

Náklady budúcich období krátkodobé - účet 381A' 382A (R76 sÚvahv) 33 209

Poistenie 17 169
SluŽbv 15438
Záporné konto pracovného času 602
Príimv budúcich obdobídlhodobé _ účet 385A (R77 súvahy)
Príimv budúcich období krátkodobé _ Účet 385A (R78 súvahv)

Názov poloŽky
Bezprostredne

predchádzajúce účtovné
obdobie

Účtovný zisk
Rozdelenie účtovného zĺsku Bežné účtovné obdobie

Prídel do zákonného rezervného fondu

Prídel do štatutárnych a ostatných Íondov
Prídel do sociálneho fondu

Prídel na zvýšenie základného imania

Uhrada straty minulých období
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom
lné

Spolu
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5' Prehl'ad o sumách, ktoré neboli účtované ako náklad alebo výnos, ale priamo na účtv vlastného imania, najmä zmeny
reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri pouŽití metÓdy vlastného ĺmania ($ 27 ZoU; $ 1a PU):

6. Učtovná strata za rok2O2O v prepočte na jednu akciu predstavuje -11,44 EUR'
7' o vysporiadaní výsledku hospodárenia za účtovné obdobie roku 2020 _ strata vo výške - 223 601,93 € rozhodne Valné
zhromaŽdenie. Návrh štatutárneho orgánu Valnému zhromaŽdeniu je prevod uvedenej sumy na účet neuhradená strata
minulých rokov

b) Jednotĺivé druhv rezerv za beŽné Účtovné obdobie s uvedením ich stavu na začiatku beŽného účtovného obdobia, ich
tvorba, pouŽitie, zrušenie počas beŽného účtovného obdobia, ich stav na konci účtovného obdobia, pričom sa uvedie
predpokladaný rok použitia rezerv: Predpokladaný rok pouŽitia krátkodobých rezerv je nasledujúce účtovne obdobie -
obdobie 2021' Predpokladaný rok pouŽitia dlhodobých rezerv na odchodné je do konca Účtovného obdobia 2023.
Predpokladaný rok pouŽitia dlhodobých rezerv na záručné opravy je do konca účtovného obdobla2022.

Vysporiadanie účtovnej straty BeŽné účtovné obdobie

Zo zákonného rezervného fondu

Zo štatutárnych a ostatných Íondov

Z nerozdeleného zisku minulých rokov 19 647

Uhrada stratv spoločnĺkmi, členmi

Prevod do neuhradenej straty minulých rokov

lné

Spolu 19 647

Názov UJ Hodnota precenenia Vyčíslenie odloŽenej dane Druh odloŽenejdane

Detva Assets Manaoement 938 516 1 97 088 Pohl'adávka - neúčtovaná

Spolu 938 516 0

PPS NTS -39 438 -8282 Závázok
Spolu : - 39 438 - 8282

Názov položky
BeŽné účtovné obdobie

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Tvorba PouŽitie Zrušenie
Stav na konci účtovného

obdobia

Dlhodobé rezeruy spolu
(riadok 118 súvahy): 343 237 86 525 2218 8 037 419 507

z toho: 0

0dchodné 259 807 86 525 346 332

Jubileá 30 014 2218 7 030 20766
Záručné opravy 53 415 1 007 52408
Krátkodobé rezervy spolu
(riadok 'l36 sÚvahv): 51 5 461 625 119 489 685 650 895

z toho:

Nevyčerpané dovolenky 393729 559 979 393 730 559 978

0dmeny 0

Ostatné-audit,výročná správa 10 000 5 900 '10 000 5 900

Emisné kvóty 25 864 26 562 22653 29 773

0dchodné 29 609 10 102 19 507 20 204
Pracovné jubileá 29 257 15 900 31 475 13 682

RZZP

Záručné opravy 27 001 6 676 12320 21 357
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c) Hodnota záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

d) Štruktúra záväzkov podl'a zostatkovei dobv splatnosti v členení v nadväznosti na poloŽky súvahv; uvádza sa hodnota

záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti viac ako 5 rokov:

Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Stav na začiatku
Účtovného obdobia

Tvorba PouŽitie Zrušenie
Stav

na konci Účtovného obdobia

Dlhodobé rezervy spolu
(riadok 1 'l8 súvahy): 267 380 140 213 64 356 343237

z toho:

odchodné 209 042 't10199 59 433 259 808

Jubileá 0 30014 30014

Záručné opravy 58 338 4923 53 415

Krátkodobé rezervy spolu
(riadok 136 sÚvahy): 677 629 50'r 655 663 824 515 461

z toho:

Nevyčerpané dovolenky 548 355 393729 548 355 393 730

0dmeny

Ostatné' audit, vyročná

správa 10 300 10 000 't0 300 10 000

Emisné kvóty 6 153 25 864 6 153 25 864

odchodné 69 629 29 609 69 629 29 609

Pracovné jubileá 22 429 29 690 22862 29 257

RZZP

Záručné opravy 20763 12763 6 525 27 001

názov poloŽky
BeŽné účtovné obdobie

do lehoty splatnosti po lehote splatnosti záväzky spolu

Dlhodobé záväzky (R102 súvahy) I 840 123 1 840 123

Krátkodobé záväzky (R122 súvahy) 5 666 31'l 2371988 B 038 299

názov položky
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

do lehoty splatnosti po lehote splatnosti záväzky spolu

Dlhodobé záväzkv (R102 sÚvahy) 1 669 467 I 669 467

Krátkodobé záväzky (R122 sÚvahy) 6 231 716 1 580 865 7 812581

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne

predchádzajúce účtovné
obdobie

Dlhodobé záväzky spolu (R102) 1 840 123 1 669 467

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 5
rokov vrátane

1 840 123 1 669 467

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5

rokov
0 0

Krátkodobé závázky spolu (R122) I 038 299 7 812 581

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1

vrátane
5666311 6231716

Záväzkv po lehote splatnosti 2371 988 1 580 865
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[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

0 Výpočet odloženého daňového záväzku ($ 10 PU)

Komentár k odloŽenému daňovému záväzku:

} UJ má pov|nnosť auditu a preto má aj povinnost' účtovať o odloŽenej dani ($ 10 PU)

} OdloŽený daňový záväzok bol zaúčtovaný do nákladov (5921481).

g) Záväzkv zo sociálneho fondu (účet 472):

h) Vvdané dlhopisv: bez náplne

i.1) Bankové úverv' pÔŽičkv a návratné finančné výpomoci - mena, charakter, hodnota v cudzej mene, hodnota v eurách, výška
úroku, splatnosť, forma zabezpečenia:

Bežné účtovné obdobie

PoloŽky záväzkov
BeŽné účtovné obdobie

Forma
Zabezpečenia

Hodnota záväzkov

Záv äzky za bezpečen é záloŽný m p rávo m

Záväzky zabezpečené inou formou zabezpečenia

Titul Učtovná
základňa

Daňová
základňa

Rozdiel Sadzba
dane
('/,1

0dložený
daňov'ý záväzok

Dočasný rozdiel zostatkových cien
od pisovaného majetku (UzC>DzC) 16 415 709 I 514 553 6 901 156 21 1449243
Pohl'adávky (výnosy) podmienené
priiatím ($ 17l19/c; $52l12zDP)
lné _ oceň. rozdiel účtu 061 72 438 33 000 39 438 21 8282

SPOLU: X X X X 1 457 525

Názov poloŽky Bežné účtovné obdobĺe
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu (SF) -15 246 -13 418

Tvorba sociálneho Íondu na ťarchu nákladov 1 16 680 '138 828

Tvorba sociálneho fondu zo zisku 10 000

ostatná tvorba sociálneho fondu

Tvorba sociálneho fondu spolu '116 680 148 828

Čerpanie sociálneho fondu 1 14 869 120 164

Konečný zostatok sF (Rí 14 súvahy): 17 057 15 246

Názov vydaného dlhopisu Menovitá hodnota Počet Emisný kurz Urok Splatnosť
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i.2) Bankové úvery, pôŽičky a návratné finančné výpomoci - forma zabezpečenia: bankové úvery sÚ zabezpečené záloŽným
právom na dlhodobý majetok a pohl'adávky'

j) Významné poloŽkv časového rozlíšenia pasív - výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období:

3) Majetok prenajatý formou finančného prenáimu v poznámkach pľenajímatelh: bez náplne

Názov položky mena
charakter úveru
(napr. investičný,

prevádzkový, preklenovací)

Hodnota
v cudzej mene

hodnota
v eur

výška úroku
(:Ä) splatnosť

D!hodobé záväzkv - pôŽičkv (R102 súvahv)

Dlhodobé bankové úvery (Rí21 súvahy)
UniCredit Bank EUR prevádzkový 204 579 3lÝlEu+2,10/o 30.3.2022

UniCredit Bank EUR investičný 809 451 3MEu+1,25% 8.1.2024
UniCredit Bank EUR l nvestičný preklenovacĺ 352244 1,45 o/o p.a. 26.01.2026

Krátkodobé záväzkv - pôžičky (R135 súvahy)

Krátkodobé bankové úverv (R139 súvahv)
UniCredit Bank EUR kontokorentný 2 5'19 513 1\lEu+1,4% 30.5.2020

UniCredit Bank EUR prevádzkový 834 000 3MEu+2,1% 31.12.2020

UniCredit Bank EUR investičný 396 600 3MEu+1,25% 20.12.2020

UniCredit'Bank EUR kreditné kartv 115 17 ,7 
o/o p'ä 15.1.2020

Uni0redit Bank EUR l nvestičný preklenovací 1 07 760 1,450/o p.a 31.12.2020

Krátkodobé finančné výpomoci (R140 súvahy)

Názov položky Suma

Výdavky budúcich období dlhodobe - účet 383A (R142 súvahy)

Výdavky budúcich období krátkodobé _ účet 383A (R143 súvahy)

Výnosy budúcich období dlhodobé - účet 384A (R144 súvahy) 891 603

Novoobjavený majetok 83 797

Dotácia 797 251

ostatné 10 555

Výnosy budúcich období krátkodobé - Účet 384A (145 súvahy) 198 967

Emisné kvoty 112383

Novoobjavený majetok 12322

Dotácie 70 858

0statné 3 404

Názov
po!oŽky

Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné

obdobie

Splatnost' 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

lstina

Finančný výnos
Spolu

4) Majetok prenajatý formou finančného prenáimu v poznámkach náiomcu
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Sa-e,g) Ďalšie iníormácie o odloŽenei dani:

Sfl Ďalšie informácie o odloŽenei dani - vzťah medzi sumou splatnej dane z pr'ljmov a sumou odloŽenej dane z príjmov

a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením, a to číselné porovnanie sumy splatnej dane z pr'ljmov a sumy odloŽenej

dane z príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmov (teoretická daň):

Názov
položky

BeŽné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné

obdobie
Splatnosť Splatnosť

do jedného

roka vrátane

od jedného roka
do piatich rokov

vrátane

viac ako pät'

rokov
do jedného

roka vrátane

od jedného roka
do piatich rokov

vrátane

viac ako päť

rokov

lstina 187 467 365 541 50 463 61 1 '15

Finančný náklad 5 652 11 332 1 251 702

Spolu 193 1 19 376 873 51 714 61 817

Názov poloŽky
Bežné účtovné

obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Suma odloŽených danĺ z príjmov Účtovaných v beŽnom Účtovnom obdobÍ ako
náklad alebo výnos wpll'vajÚcej Zo zmeny sadzby dane z pr'ljmov

Suma odloŽenej daňovej pohl'adávky účtovanej v beŽnom účtovnom období
týkajúcej sa umorenia daňovej straty, nevyuŽitých daňových odpočtov a iných

nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku

ktoým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odloŽená daňová
pohl'adávka neúčtovala 117 528 't 10 890

Suma odloŽeného daňového závázku, ktoý vznikol z dôvodu neúčtovania tej

časti odloŽenej daňovej pohl'adávky v beŽnom účtovnom období, o ktorej

sa účtovalo v predchádzaiúcich účtovných obdobiach 1449243 1 593 106

Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňoých
odpočtov a iných nárokov a odpočítatel'ných dočasných rozdielov, ku ktoým
nebola účtovaná odloŽená daňová pohl'adávka

Suma odloŽenej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na poloŽky účtované
priamo na Účtv vlastného |mania bez účtovania na Účty nákladov a výnosov

Sadzba dane z príjmov 21 21

Bežné účtovné obdobie

c. Názov poloŽky zákIad dane suma dane % dane

1 Výsledok hospodárenia pred Zdanením (R100 DP) -301 634 X x

2 Teoretická daň (bez pripočítatel'ných a odpočítatel'ných poloŽiek) x 0 21,00

3 Pripočítatel'né poloŽky spolu (R200 DP) 2 883 268 605 486 -200,74

4 odpočítatel'né poloŽky (R300 DP) 2020151 424 232 -140,64

5 odpočet daňovejstraty (R410 DP) 0 0 0,00

6 Základ dane (R500 DP): 56'ĺ 483 X X

7 Upravy splatnej dane (úl'avy, zápočet, licencia) x 0 0,00

I Splatná daň z príjmov po úpravách X 60 506 -20,06

I odloŽená daň z príjmov: x -138 538 45,93

10 CELKoVA DAŇ Z PRíJMoV: X -78032 25,87
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Komentár:

} Teoretická daň (riadok 2) - hypotetická suma dane, ak by sa počítala priamo z účtovného výsledku hospodárenia x
sadzba dane, teda bez pripočítatel'ných a odpočÍtatel'ných poloŽiek vyplyvajúcich zo zákona o dani z príjmov.

} Celková daň (riadok 10) _ informácia, kol'ko je celková daň z príjmov, teda splatná daň a odloŽená daň spolu.

Rozhodnutie o podaníodkladu daňového prĺznania k dani z príjmov Po'
Do dňa zverejnenia účtovnej závierky nie je podané daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby, vzhl'adom na to, Že
spoločnost'podala odklad, čím sa predlŽila lehota na podanie daňového priznania do 30'6.2020.

6) lnformácie o významných položkách majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi, pričom sa uvádza forma tohto

zabezpečenĺa a uvádza sa Zmena reálnej hodnoty v priebehu účtovného obdobia: bez náplne

článok lV- lNFoRMÁcle, rcľoRÉ wsvrľľu.lÚ n oopĹŇAJÚ PoLoŽKYVŕKAZU zlsKovA STRAT

a) Sumv trŽieb za vlastné výkonv a tovar (účtová skupina 60x) _ s uvedením ich opisu a hodnoty tžieb podl'a jednotlivých

typov uýrobkov a služieb účtovnej jednotky a hlavných oblastí odbytu:

b) Zmenv stavu vnÚtrooroanizačnÝch zásob; ak sa Zmena ich stavu nerovná rozdĺelu medzi stavom netto na konci

predchádzajÚceho Účtovného obdobia a stavom netto na konci beŽného účtovného obdobia, uvádza1Ú sa dôvody vzniku

tohto rozdielu podl'a jednotlivých poloŽiek zásob, najmä manká a škody, zmena metÓdy oceňovania, dary:

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Názov položky základ dane suma dane % dane

1 Výsledok hospodárenia pred zdanenÍm (R100 DP) 1'l 768 X X

2 Teoretická daň (bez pripočĺtatel'ných a odpočítatel'ných poloŽiek) X 2 471 21,00

3 Pripočítatel'né poloŽky spolu (R200 DP) I 000 711 210 149 1785,97

4 0dpočĺtatel'né poloŽky (R300 DP) 239 564 50 308 427,55

5 odpočet daňovejstraty (R410 DP) 291 832 61 285 520,84

6 äáklad dane (R500 DP) 481 082 X X

7 Upravy splatnej dane (úl'avy, zápočet, licencia) x 0 0,00

I Splatná daň z príjmov po Úpravách: X 101 027 858,59

I OdloŽená daň z príjmov: X -69 612 -591,60

10 CELKoVA DAŇ Z PRĺJMoV: X 31 415 266,98

Výrobky Služby Tovar

BeŽný rok Minulý rok Bežný rok Minulý rok BeŽný rok Minulý rok

Tuzemsko 394 864 535 599 475 225 642048 0 25

Krajiny EU 39 243 367 54192941 199 105 210 454 0 35 044

ostatné 735749 1 538 354 0 0 0 0

spolu 40 373 980 56 266 893 674 330 852 502 0 35 069

Názov položky

Bežné
účtovné
obdobie

Bezpľostred ne predchád za1úce
účtovné obdobie

Zmena stavu vnútroorganizačných

zásob

Konečný
zostatok

Konečný
zostatok

Začiatočný
stav

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzaiúce
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účtovné
obdobie

c) Opis a suma významných poloŽiek wnosov pri aktivácii nákladov (účtová skupina 62x)

d) opis a suma ostatných významných poloŽiek vÝnosov z hospodárskei činnosti (účtová skupina 64x):

e) celková suma osobných nákladov - v členení na mzdy, ostatné náklady na závislú čĺnnosť, sociálne poistenie, zdravotné
poistenie, sociálne zabezpečenie :

f) Opis a suma významných poloŽiek finančnÝch vÝnosov a celková suma kurzových ziskov; osobitne sa uvádza hodnota

kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Nedokončená výroba a
polotovary vlastnei výroby

3293 327 3 653 962 6 380 547 -360 635 -2726 585

Výrobky 910 202 748 150 526797 162052 221 354

Zvieratá

Spolu 4203 529 4 402 112 6 907 344 -198 583 -2 505 231

Manká a škody 7 500 '10 841 X 7 500 10 841

Reprezentačné X X X

Dary X X X

lné X X x 0

Zmena stavu
vnútroorganizačných zásob
vo uýkaze ziskov a strát

X X X -201576 -2 489 236

0pis účtovného prípadu aktivácĺe Suma aktivovaných yýnosov

Bežný ľok Minulý rok
Dlhodobý hmotný maietok wtvorený vlastnou činnost'ou 189 879 180 311

KovovÝ odpad aktivovanÝ na zásobv 59 800

Aktivácia - účtová skupina 62x (R07 VZaS) 249 679 180 31 1

0pis účtovného prípadu
Suma výnosov z hospodárskej činnosti
Bežný rok Minulý rok

Ostat'význam'poĺoŽky výnosov z hosp. činnosti,z toho: 32 436 698 37 292 159

Výnos z postúpenĺa pohl'adávok 30 290 330 36 862 044

Náhrady od poisťovní 35 910 81 397

Náhrady škody 21 604 1 65 495

0statné 2 088 854 183223

opis účtovného prípadu
Suma osobných nákladov

Bežný rok Minulý rok

Mzdové náklady I 821 875 I 1 160 843

Ostatné osobné náklady na závĺslÚ činnosť 1 081 927 1340802

Náklady na sociálne poistenie 3 486 7'13 4 013 152

Osobné náklady spolu (R15 v,ýkazu ZaS) 14 390 515 16 514 797

0pis účtovného prípadu Suma finančných výnosov
Bežný ľok Minulý rok

Výnosy z predaja CP a podielov (661) 0 264 200

Výnosové úroky (662) 13 980 13 837
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g) opis a suma významných poloŽiek nákladov na nákup sluŽieb (účtová skupina 51x):

h) Opis a suma významných poloŽiek ostatných nákladov z hospodárskei činnosti (účtová skupina 54x):

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.

2) Pri výnosoch a nákladoch sa uvádza výška a charakter jednotlivých poloŽiek výnosov a nákladov, ktoré majÚ vÝnimočnÝ

rozsah alebo vÝskvt (napr. výnosy zpredla podniku alebo jeho časti, náklady z dÔvodu predaja podniku alebo jeho časti,

škody z dôvodu Živelných pohrôm)

3) opis a celková suma nákladov za overenie individuálnei závierkv audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, iné

uistbvacie sluŽby, daňové poradenstvo a ostatné neaudítorské sluŽby poskytnuté týmto audítorom alebo audítorskou

spoločnosťou:

Kurzové zisky počas roku (663'A) 10 501 6 811

Kurzové zisky k závierkovému dňu (663.A) 3 522 I 520

Ostatné finančné výnosy (66x)

Výnosy z finančnej činnosti spolu (R29 výkazu ZaS) 28 003 286 368

opis účtovného prípadu
Náklady na nákup služieb

Bežný rok Minulý rok

Opravy a udžiavanie 432 003 697 739

Cestovné náklady 5 010 14 054

Reprezentačné 4 033 15 429

SluŽby-kooperácie, nájom, stráŽenie, preprava, pers.líz 7 560 780 10 437 485

Náklady na nákup sluŽieb (R14 v'ýkazu ZaS) 8 001 826 11 164707

0pis účtovného prípadu
ostatné náklady z hospodárskej činnosti

Bežný rok Minulý rok

Náklady na poistenie majetku, osÔb 93 623 117 434

Náklady na reklamácie 10 223 22886
Zmluvné pokuty, ostatné pokuty 10 802 2280
Postúpené pohl'adávky,odpis pohl'adávok 30 312 196 36 902 094

Ostatné náklady na hosp' činnosť 54 453 71 450

ostatné náklady z hosp. činnosti (R26 uýkazu ZaS) 30 481 297 37 116 144

opĺs účtovného prípadu
Suma finančných nákladov

Bežný ľok Minulý rok

Náklady z predaja CP a podielov (561) 0 74203

Nákladové Úroky (562) 107 872 136 780

Kurzové straty počas roku (563.A) 20 219 17 666

Kurzové straty k závierkovému dňu (563.A) 6 360 880

Ostatné finančné náklady (56x) 84 929 40 759

Náklady na finančnú činnost'spolu (R45 uýkazu ZaS) 219 380 270 289
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g) Suma čistého obratu podl'a $ 2 ods.15 zákona oúčtovníctve podl'a iednotlivých tvpovvýrobkov, tovarov, sluŽieb alebo
iných činnostÍ Účtovnej jednotky a hlavných geografických ob|astí odbytu, ak sa tieto činnostĺ a oblasti odbytu z hl'adiska

organizácie predaja výrobkov a tovarov a poskytovania sluŽieb výrazne odlišujú. Ak predmetom činnosti účtovnejjednotky je

dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a sluŽieb, uvádza sa aj opis iných výnosov
zahrňovaných do čistého obratu:

[Vysvetlĺvky: Čist1i obrat sa vykazuje vo Výkaze ziskov a strát (R01), bez odkazu na súčtové riadky' Čisý obrat definuje zákon
oúčtovnícfue (s 2/15 ZoU) bez odkazu na konkrétne Účty' zlogiky veci sa dá odvodit', 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. Cistý obrat sa testuje ako podmienka pre zatriedenie do vel'kostnej skupiny účtovnej jednotky ($

2l5ZoU) a pre povinnost'auditu (S 19; S 22ZoU).1

Článot V - lNFoRMÁcle o tNÝcH AKTÍVACH A lNÝcH PASíVACH

1a) PodmlenenÝ maietok - opĺs a hodnota pravdepodobného majetku, ktoým sa rozumie moŽný majetok, ktoý vznikol

v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, čĺ nastane alebo nenastane jeden alebo
viac neistých udalostí v budÚcnosti, ktoých vznik nezávisí od Účtovnej jednotky; týmto majetkom sÚ - napr. práva zo

servisných zmlúv, poistných zmlÚv, koncesionárskych zmlÚv, licenčných zmlÚv: bez náplne

1b) Podmienené záväzkv - opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajÚcich napľ. zo súdnych rozhodnutí,

zposkytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zručenia podl'a jednotlivých druhov ručenia; takými

podmienenými záväzkami sú:

obchodná spoločnost' má v UniCredit Bank platobnÚ záruku za colný dlh v sume 65 000 EUR.

2) ostatné finančné povinnosti, ktoré sa nevykazujÚ v Účtovných výkazoch; pri kaŽdej poloŽke sa uvádza popis, vyška

a údaj, či sa netýka spriaznených osÔb - napríklad zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité mnoŽstvo

produktu, uskutočniť investície a vel'ké opravy: bez náplne

opis účtovného prípadu Náklady na audit a poradenstvo

Bežný rok Minulý rok
Náklady za overenie účtovnei závierky 8 300 13 300

lné uistbvacie sluŽby

Daňové poradenstvo 1 005

Neaudítorské sluŽby

Názov položky BeŽné účtovné obdobie
Bezpľostredne

predchádzajúce účtovné
obdobie

Tžby z predaja tovaru (604, 607) 0 35 069

ržbv z predaia vlastných výrobkov (601) 40 373 980 56 266 893

Iňby z predaja sluŽieb (602' 606) 674 330 852 502

lné súvisiace výnosy (64x, 66x)

Čistý obrat celkom 41 048 310 57 154 464

Geogľafické oblasti odbytu BeŽné Účtovné obdobie
Bezprostredne

predchádzajúce účtovné
obdobie

Tuzemsko (typ - výrobky, tovar, sluŽby) 870 090 I 177 671

Európska únia (typ - výrobky, tovar, sluŽby) 39 442 471 55 105221

Tretĺe štáty (typ - výrobky, tovar, sluŽby) 735749 871 572
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3) Podsúvahové účtv _uvádzajÚ sa informácie o významných poloŽkách sledovaných na podsúvahových Účtoch (s 85 PU)

V spoločnosti sa nachádza majetok vo vlastníctve tretích osÔb. SÚ to prÍpravky dodané zákaznÍkom, ktoré sa pouŽívajÚ

vo výrobnom procese V sume 4823994,13' EvidujÚ sa na podsÚvahových Účtoch, ktoré sú členené podla jednotlivých

zákaznikov' Spoločnosť eviduje na podsúvahoqých Účtoch prenajímaný majetok, majetok civilnej obrany, zásoby
v kooperačnom spracovanía konsignačný sklad spoločnosti RAVEN'

Článox Vl- UDALosTl, KToRÉ NASTAL! Po zÁVlERKoVoM DNl

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

Článor Vll - lNFoRMÁcle o sPRlMNENÝcľ osoeÁcľ

1) lnformácie o transakciách medzivykazujÚcou účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami sa uvádzajÚ z dÔvodu potreby

uŽívatel'ov účtovnej závierky porozumieť vplyvu týchto transakcií na účtovnú závierku, a to:

a) 7oznam transakcií, ktoré sa uskutočnili medzi vykazujúcou účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami, pričom sa
uvádza napríklad kúpa alebo predaj zásob, kúpa alebo predaj nehnutel'ností a iného majetku, nákup a predaj sluŽieb,
lĺzing, výskum a vývoj, licencie, financovanie, vrátane pÔŽičiek a vkladov do vlastného imania, poskytnutie záruk
a garancií, podmienený majetok, podmienené záväzky a ostatné Íinančné povinnosti (napr. zmluvná povinnosť odobrat'
produkt' uskutočniť investície alebo opravy), úhrada záväzkov V mene príslušnej Účtovnej jednotky alebo príslušnou
účtovnou jednotkou a to bez ohl'adu' či za to bola alebo nebola účtovaná cena.

b) Charakteristika transakcie, ktorou je suma, uýška zostatku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, jeho

zabezpečenie, opravná poloŽka k pochybným pohl'adávkam, odúčtovanie pochybných pohľadávok do nákladov'

c) Samostatne sa uvádzajÚ transakcie so spriaznenými osobami zakaŽdÚ z ýchto osôb:

1. subjekt, ktoý v účtovnejjednotke vykonáva rozhodujÚci vplyv (vlastník nad 50 % - materská UJ),

2. subjekt, ktoný v Účtovnej jednotke vykonáva spoločný rozhodujÚci vplyv (zmluvne dohodnutý rozhodujúci vplyv) alebo
podstatný vplyv (najmen ď1 20 0/o),

3. dcérske účtovné jednotky (v|astnená inou UJ nad 50 %),

4' spoločné účtovné jednotky (50 %)'

5, pridruŽené podniky (najmenej 20 %),

6. kl'Účový manaŽment Účtovnejjednotky alebo jej materskej Účtovnejjednotky,

7. ostatné spriaznené osoby (napr' personálne prepojenie - blízke osoby vlastníkov alebo kl'Účového manaŽmentu;

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

Názov podsúvahovej položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne

predchádzajúce účtovné
obdobie

Prenajatý majetok 79 653 79 653

Majetok prijatý do Úschovy 127 737 86 201

0dpísané pohl'adávkv 32752 32752

Konsignačný sklad 602785 475 416

lné poloŽky - materiál C0 29 150 29 150

Spriaznená osoba
Zoznam
transakcií

Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne

predchádzajúce účtovné
obdobie

PPS NTS s,r.o.
Poskytnutie sluŽby,
dlhodobá pÔŽička

14 724 13928

DETVAASSETS MANAGMENT Poskytnutie sluŽby I 208 1 209

Futej Partners,s.r.o. Prijaté sluŽby 1 09 084 120 091
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Spoločnost' Futej Partners, s.r.o. od dňa 15'11'2020 nie je spriaznená osoba.

2) Príimv a uýhodv členov orqánov - Štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a ĺného orgánu Účtovnejjednotky, pričom sa
uvádzajÚ najmä inÍormácie 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 ýzickej osoby):

článor ull - osTATttÉ ltĺpoRľrĺÁcle

1) lnfoľmácie o práve poskytovat'služby vo verejnom záujme: bez náplne

2) lnformácie o osobitnej kategórii prlemyselnej uýroby ($ 23d/6 ZoU): bez náplne

3) lnformácie o finančných vzt'ahoch s orgánmi veľejnej moc! ($ 23d/6 ZoU): bez náplne

Článok lx - PREHĽAD o PoHYBE VLASTNÉHo lMANlA

KMi invest, spol. s r.o Prijaté sluŽby 1 445 2522
FINSS, s.r.o. Prijate sluŽby 117 629 125 185

FINSS, s.r.o. Poskytnutie sluŽby 85

FINSS, s.r.o Predaj materiálu 490

PPS pre Život Poskytnutie sluŽby 10

orgány účtovnej jednotky Bežné účtovné obdobie
Bezpľostredne

predchádzajúce účtovné
obdobie

Štatutárny orgán

-druh prĺjmu (výhody): peňaŽný príjem 19 200 19 200

Dozorný orgán
-druh príjmu (výhody): peňaŽný príjem 31 200 28 800

lný orgán účtovnej jednotky

- druh príjmu (výhody):poskytnutá záruka 0 0

Bežné účtovné obdobie

Stav vlastného imania na začĺatku účtovného obdobia: 11 276 830

Ztĺ'ýšenie alebo zníženie vlastného imania počas účtovného obdobia: 373 883

Stav vlastného ĺmania na konci účtovného obdobia: 10902947
Dôvodv zmien vlastného imania v členenĺ

a) základné imanie zapÍsané do obchodného regĺstra (účte 41 1): 6 486 948

b)základné imanie nezapísané do obchodného registra (Účet 419):

c) emisné áŽio (úč,et412\

d) zákonné rezervné fondv (Účet 417 ' 418' 421 ' 422) 1 297 390

e) ostatné kapitálové fondy (Účet 413):

f) oceňovacie rozdiely nezahrnuté do rĺýsledku hospodárenia (účet 414' 415,416\: -907 360

o) ostatné fondv tvorené zo zisku (účet 423, 427)

h) nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428) 17 575 475

i) neuhradená strata minulých rokov (účet 429): -13 325 904

i) účtovný zisk alebo účtovná strata (účet 43'l) -223602

k) wplatené dividendy: 50 400

|) d'alšie Zmeny vlastného imania:

24



m oP 3 0 1DVc ICO: 36011509 DIC:2020447891

m účtované na Účte 0s0 491

článolĺ x - PREHĽAD PEŇAŽNÝcH ToKoV pri použití nepriamej metódy

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia: 11 371 964
Zvýšenie alebo zníženie vlastného imania počas účtovného obdobia: 95 134

Stav vlastného imania na konci účtovného obdobia: 11 276 830
Dôvody zmien vlastného imania v čĺenení:

a) základné imanie zapísané do obchodného registra (Účte 41 1): 6 486 948

b)základné imanie nezapísané do obchodného registra (účet 419)

c) emisné áŽio (účet412):

d) zákonné rezervné fondy (Účet 417,418,421,422): 1 297 390

e) ostatné kapitálové Íondy (účet 413)

f) oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (Účet 414, 415,416) -895 759

g) ostatné fondy tvorené zo zisku (Účet 423, 427)

h) nerozdelený zisk minulých rokov (Účet a28) 17 733 802

i) neuhradená strata minulých rokov (účet 429): -13 325 904

j) účtovný zisk alebo účtovná strata (účet 431) -19 647

k) vyplatené dividendy 49 000

l) d'alšie zmeny vlastného irnania

m) zmeny Účtované na účte fyzickej osoby (Účet 491)

0značenie
položky

obsah položky Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce

účtovné
obdobie

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

zts Výsledok hospodárenia zbeŽnq činnosti pred zdanením daňou z pr'ljmov

1+Ĺ)
-301 634 11 768

A,1.
NepeňaŽné operácie ovpĺyvňujúce výsledok hospodárenia z beŽnej

činnosti pred zdanenĺm daňou z prĺimov (+/), (súčet A. 1. 1. aŽ A. 1. 13')
2822156 2 268 896

A. 1.1
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného

maietku (+)
2024 008 1 876 102

A.1.2
Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku Účtovaná pri vyradenítohto majetku do

nákladov na beŽnú činnosť, s výnimkou ieho predaia (+)

579 925 220 119

4.1.4 Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-) 76 270 75 856

A. 't. 5. Zmena stavu opravných poloŽiek (+Ĺ) -15 368 -21 053

A,1,6. Zmenastavu poloŽiek časového rozlÍšenĺa nákladov a výnosov (+/-) 87 923 -75 814

A.1.7 Dividendy a iné podiely na zisku Účtované do výnosov (-)

4.1.8. Uroky účtované do nákladov (+) 107 872 136 780

4.1.9. Uroky účtované do výnosov (-) -13 980 -13 837

4.1.'t0
Kurzový zisk vyčíslený k peňaŽným prostriedkom a peňažným

ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuie účtovná závierka C)
-3 522 -1520

A.1.11
Kurzová strata vyčíslená k peňaŽným prostriedkom a peňaŽným

ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)
6 360 880
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4.1.12.
Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktoý
sa povaŽuje za peňaŽný ekvivalent (+ŕ)

-62712 -20 506

A. 1. 13.

0statné poloŽky nepeňaŽného charakteru, ktoré ovplyvňujÚ výsledok
hospodárenia z beŽnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú

osobitne v iných častiach prehl'adu peňaŽných tokov (+/-1

95 180 91 889

4.2.

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktoým sa na účely tohto

opatrenĺa rozumie rozdiel medzi obeŽným majetkom a krátkodobými
záväzkami s výnimkou položiek obeŽného majetku, ktoré sú sÚčasŕbu
peňaŽných prostriedkov a peňaŽných ekvivalentov, na výsledok
hospodárenia z beŽnei činnosti (súčet A. 2. 1. až A' 2' 4.)

660 783 1 36 889

4.2.1. Zmena stavu p o h l'ad áv ok z p revád zkovej či n n osti (-/+) 1 247 631 -354 977

4.2.2 Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej čĺnnosti (+ŕ) -863 757 4 090 564

4.2.3 Zmenastavu zásob (J+) 341 286 -3 598 't00

A.2.4
Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s vynimkou majetku,

ktonŕ ie sÚčasťou peňaŽných prostriedkov
-64 377 -598

Peňažné toky z prevádzkovej činnosŕl s ýnimkou
príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach
prehl'adu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2)

3 241 105 2 405 785

A.3.
Prijaté Úroky, s vynimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností
(+)

13 980 13 837

4.4.
Výdavky na zaplatené Úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do

finančných činností(l
-107 872 -136 780

A,5,
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré

sa začleňuiú do finančných činností (+)

A6. Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých,

ktoré sa začleňuĺú do Íinančných činností(-)
-s0 400 -49 000

Peňažné toky z prevádzkovei činnosti (+/-), Fúeetzs+ A, 1. až A.6) 3 096 813 2233 842

4,7
Výdavky na daň z príjmov Účtovnejjednotky, s uýnimkou tých, ktoré sa
začleňuiú do investičných činností alebo finančných čĺnností (J+)

-94 544 -129 685

A.
čisté peňažné toky z prevádzkovej čÍnnosti (+/'), (súčet zls + A' 1.

až A.9.)
3 002 269 2 104 157

Peňažné toky z investičnej čĺnnosti

B,'l Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) -11 438 -147 353

8,2, Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) -2207 497 -1 318 661

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 (l

-1 1 000

B. 5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) 642 636 240625

8.6,

Prl1my z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných

účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa povaŽujÚ

zapeňaŽné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo

na obchodovanie (+)

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 finančnei čĺnnosti (-)

B, Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.) .1 587 299 .1 225 389

Peňažné toky z finančnej činnosti

c.1 Peňažne toky vo vlastnom imanĺ (súčet c' 1' 1' až C' 1. 8.) 0 0

c,1.2. Príjmy z precenenia cenných papierov do vlastného ĺmania (+)

c. 1, 5.
Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií

a vlastných obchodných podielov (-)
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c.1.8. Výdavky z iných dÔvodov, ktoré súvisia so znĺŽením vlastného imania C)

C,2,
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých

záväzkov z finančnei činnost', kúčet C. 2. 1 ' až C. 2' 9')
-1 146 479 -777 970

c.2.3
Príjmy z úVerov, ktoré účtovnejjednotke poskytla banka alebo
pobočka zahraničnej banky, s výnimkou ÚVerov, ktoré boli poskytnuté

na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)

1159746 656 660

c.2.4
Výdavky na splácanie ÚVerov, ktoré účtovnej jednotke

poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s vynimkou Úverov,
ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)

-2 130 157 -1 334 071

c.2.5. Príjmy z prijatých pôŽičiek (+)

c.2.6. Výdavky na splácanie pÔŽičiek (-)

c.2.7 Výdavky na úhradu záväzkov zpouŽívania majetku, ktoý je predmetom

zmluvy o kÚpe prenaiatei veci (-)
-'ĺ76 068 -'100 559

c.2.9.
Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých
záuäzkov vypl1iĺĺajúcich z finančnej činnosti účtovnejjednotky, s uýnimkou
tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inei časti prehl'adu 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.) -1 146 479 -777 970

D.
cisté zrnýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+L),
(súčetA+B+C) 268 491 -100 798

E.
Stav peňaŽných prostriedkov a peňaŽných ekvivalentov na začiatku
účtovného obdobia (+/-)

4í 090 142 528

F

Stav peňaŽných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci
účtovného obdobia pred zohl'adnením kuzových
rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka (+l)

309 581 41 730

G
Kuzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným
ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+ŕ)

.2 838 640

H

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

306 743 41 090
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POZNÁMKY



Areál PPS Group a.s.

Tajovského 7
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Tel:  +421 45 52 19 202

Fax: +421 45 52 19 110

E-mail: sales@ppsgroup.sk

Web:    www.ppsgroup.sk

Výročná správa 2020 je verejným dokumentom. V printovej forme je na 

vyžiadanie dostupná v sídle spoločnosti.

Elektronická verzia vo formáte pdf je k dispozícii na stiahnutie na internetovej 

stránke www.ppsgroup.sk/dokumenty, kde sa nachádza aj archív minulých 

ročníkov.
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