
regulovaná informácia

Informačná povinnosť za rok: 2007 IČO:

Účtovné obdobie: od: 1.1.2007 do: 31.12.2007

Právna forma

Obchodné meno / názov:

Sídlo:

ulica, číslo

PSČ

Obec

Kontaktná osoba:

Tel.: smerové číslo 37 číslo:

Fax: smerové číslo 37 číslo:

E-mail:

WWW stránka

Dátum vzniku:

alebo

Účtovná závierka je zostavená podľa SAS (Slovenské štandardy) , alebo podľa IAS/IFRS  (medzinárodné štandardy) podľa SAS

Poznámky

Príloha č. 6 (P6CASH-FLOW-Priama metóda)

CASH-FLOW-Nepriama metóda

UPOZORNENIE                                                                 

Podľa § 17a ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka

okrem účtovnej jednotky podľa § 17a ods.1 zákona o

účtovníctve, ktorá v účtovnom období emitovala cenné papiere

a tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorá

nespĺňa podmienky podľa § 17a ods. 2 zákona o účtovníctve,

zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa medzinárodných

účtovných štandardov ak sa tak rozhodne.

Výkaz ziskov a strát podľa IAS/IFRS

Účtovná závierka-základné údaje

CASH-FLOW-Priama metóda

Príloha č. 7 (P7CASH FLOW-Nepriama metóda)

Príloha č. 9 (P9Výkaz ZaS podľa IAS)

6530572,6530552

Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)

juhas@plastika.sk;koselova@plastika.sk

Základné imanie (v Sk):

Časť 2. Účtovná závierka

Nitra 5

Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)

692 750 000

Súvaha-pasíva Príloha č. 3 (P3Súvaha-pasíva)

Príloha č. 2 (P2Súvaha-aktíva)

Plastika, a.s.

Novozámocká 222 
949 05

6530782

Ing.Miloš Juhás, Ing.Iveta Košelová

1.1.1991

Súvaha-aktíva

Účtovná závierka-základné údajeÚčtovná závierka podľa SAS

Zakladateľ:

Akciová spoločnosť bola založená na základe uznesenia vlády SR z 21.12.1990 číslo 632, Č.m. 6749/90 rozhodnutím ministra priemyslu SR 

číslo 113/1990 zo dňa 29.12.1990 podľa ust. § 15, § 62 a § 63 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach v súlade s ust. § 32 ods. 3,4 

Zák.č. 111/1990Zb. o štátnom podniku.

Adresa internetovej stránky emitenta, alebo názov 

dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného 

informačného systému, v ktorej bola ročná finančná 

správa zverejnená 

www.plastika.sk

Hospodárske noviny

Príloha č. 5 (P5Poznámky)

Účtovná závierka podľa IAS/IFRS

Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí

zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných

štandardov.

Súvaha podľa IAS/IFRS Príloha č. 8 (P8Súvaha podľa IAS)

Príloha č. 4 (P4Výkaz ziskov a strát)Výkaz ziskov  a strát 

ROČNÁ SPRÁVA

v zmysle zákona o burze cenných papierov

Časť 1.- Identifikácia emitenta

emitenta cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu

00152781

akciová spoločnosť

Predmet podnikania: Hlavnou činnosťou spoločnosti je výroba a predaj výrobkov z plastov. 

Oznámenie spôsobu zverejnenia 

ročnej finančnej správy  § 47 ods. 4 

zákona o burze

internet

Čas zverejnenia                    § 47 ods. 8 zákona o burze

Dátum zverejnenia
30.5.2008



áno

Dátum auditu:
31.3.2008 - riadna 

individuálna

áno

§ 20 ods. 1 zákona o účtovníctve informácie o:

§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve

b) udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

Podľa § 34 ods. 2 písm. a) ročná finančná správa obsahuje výročnú správu vypracovanú v súlade s osobitným predpisom, ktorým je § 20 

zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve")

Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS Príloha č. 17 (P17Výkaz PT podľa IAS)

e) nadobúdaní vlastných akcií, 27a) dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22 

zákona o účtovníctve (kde 27a) pod čiarou je § 161d ods. 2 Obchodného zákonníka)

V roku 2008 očakáva spoločnosť tržby za vlastné výkony v objeme 999 000 tis. Sk a dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku pred zdanením vo výške 20,0 mil.Sk. 

spoločnost nevykonáva činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť k 31.12.2007 nenadobudla žiadne akcie.

Spoločnosť vykázala za rok 2007 stratu vo výške  - 8 859 tis.Sk. Návrh na vysporiadanie straty : Použitie zákonného rezervného fondu - 1 424 tis.Sk a neuhradená strata - 7 435 

tis.Sk.

h) tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí

g) údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov

   -

Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS Príloha č. 16 (P16Výkaz zmien vo VI podľa IAS)

1. Zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku  (áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie)

Príloha č. 14 (P14Súvaha podľa IAS)

Výkaz ziskov a strát podľa IAS/IFRS

f) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty

V zmysle § 34 ods. 5 zákona o burze  účtovná závierka a konsolidovaná účtovná závierka musia byť overené audítorom.

Príloha č. 15 (P15Výkaz ZaS podľa IAS)

a) vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená; informácia sa poskytuje vo 

forme vyváženej a obsiahlej analýzy stavu a prognózy vývoja a obsahuje dôležité finančné a nefinančné ukazovatele vrátane informácie o vplyve činnosti účtovnej 

jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť, s poukázaním na príslušné údaje uvedené v účtovnej závierke,

V zmysle § 34 ods. 3 zákona o burze  ak je emitent povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ročná 

finančná správa obsahuje aj ročnú účtovnú závierku materskej spoločnosti zostavenú v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v 

ktorom bola založená materská spoločnosť.

Ciele spoločnosti boli v roku 2007 stanovené na podstatné zvýšenie efektívnosti v procese výroby, nákupu a predaja. Stanovené prioritné ukazovatele medziročne vzrástli : EBIT 

indexom 2,69, EBITDA indexom 1,33 a pridaná hodnota indexom 1,22. Hospodársky výsledok bol nepriaznivo ovplyvnený odkúpením pohľadávky voči bývalej dcérskej spoločnosti 

Plastika Izol, s.r.o. v likvidácii. Tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov a služieb medziročne poklesli o 9,8%. Pokles bol z dôvodu orientácie predaja na výrobky s vyššou 

pridanou hodnotou. Pokles predaja na exportných trhoch nepriaznivo ovplyvňovalo posilňovanie Sk voči EURO. Podrobná finančná analýza s popisom položiek ukazovateľov sa 

nachádza vo Výročnej správe 2007 (nachádza sa na www.plastika.sk).

d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Príloha č. 18 (P18Poznámky podľa IAS)

Súvaha podľa IAS/IFRS

Poznámky podľa IAS/IFRS

Poznámky podľa IAS/IFRS

Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS

INTERAUDIT Group, s.r.o., Šancova 102/A, 831 04 Bratislava, licencia SKAU č. 168

Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS

Obchodné meno audítorskej spoločnosti, sídlo / číslo licencie alebo meno a priezvisko audítora, adresa/číslo licencie:

Príloha č. 10 (P10Výkaz zmien vo VI podľa IAS)

Príloha č. 11 (P11Výkaz PT podľa IAS)

V zmysle § 17a zákona o účtovníctve banky a poisťovne 

zostavujú účtovnú závierku podľa IAS/IFRS.

organizačné zložky účtovnej jednotky v zahraničí: Plastika Bohémia, s.r.o. (ČR); Plastika Hungaria, s.r.o. (Maďarsko)

Príloha č. 13 (P13Poznámky podľa IAS)

Časť 3. Výročná správa 

c) predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky

Konsolidovaná účtovná závierka podľa IAS/IFRS

Po 31. decembri 2007 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti.

Účtovná závierka bola overená audítorom  ku dňu predloženia ročnej finančnej správy(áno/nie)



b) cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich s tokom hotovosti, ktorým je účtovná jednotka vystavená

§ 20 ods. 6 zákona o účtovníctve

g) informácie podľa § 20 ods. 7 zákona o účtovníctve

Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe zverejniť aj údaje o

ISIN Druh Forma Podoba Počet Opis práv

CS 0008466454 akcie akcie na zaknihovaná 692 750 ks

doručiteľa

c) informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti (napríklad § 18 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov) a dôvody 

týchto odchýlok alebo informáciu o neuplatňovaní žiadneho kódexu riadenia spoločnosti a dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla

a) odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať pri riadení, a údaj o tom, kde je kódex o riadení spoločnosti verejne 

dostupný

b) všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené

d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík

f) informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov

a) cieľoch a metódach riadenia rizík v účtovnej jednotke vrátane jej politiky pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov, pri ktorých sa použijú 

zabezpečovacie deriváty
Účtovná jednotka nevyužíva zabezpečovacie deriváty na riadenie finančných rizík.

Úverové riziko spojené s likvidnými prostriedkami je obmedzené, pretože zmluvnými stranami sú banky s vysokým ratingom, ktorý im pridelili medzinárodné ratingové agentúry. Na 

krytie rizika likvidity používa účtovná jendotka aj finančné prostriedky od svojich akcionárov. Základný ekonomický princíp riadenia menového rizika dodržuje skupina tým, že sa 

snaží nakupovať suroviny od dodávateľov a predávať svoje výrobky zákazníkom približne v rovnakej mene, čím dochádza k prirodzenému zabezpečeniu.

Ak je to pre posúdenie aktív, pasív a finančnej situácie účtovnej jednotky, ktorá používa nástroje podľa osobitného predpisu ( zákon č.  566/2001 Z.z. o cenných 

papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ) významné, účtovná jednotka je povinná uviesť vo výročnej správe tiež informácie o:

Etické konanie má veľký význam pre dlhodobé fungovanie a ekonomické záujmy spoločnosti. Rešpektovanie etiky má zároveň význam z hľadiska zveľaďovania ekonomického 

systému a z hľadiska prospechu celej spoločnosti. Etický kódex je verejne prístupný na stránke spoločnosti www.plastika.sk

1 000,-Sk/ akcia

Menovitá hodnota

e) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania

Vydané cenné papiere, ktoré tvoria

základné imanie vrátane údajov o

cenných papieroch, ktoré neboli

prijaté na obchodovanie na

regulovanom trhu v žiadnom

členskom štáte alebo štáte

Európskeho hospodárskeho

priestoru, okrem dlhopisov (uviesť

všetky v súčasnosti vydané cenné

papiere. V § 2 ods. 2 zákona o

cenných papieroch sú ustanovené

všetky druhy cenných papierov)           

Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe uviesť ako osobitnú časť 

výročnej správy vyhlásenie o správe a riadení, ktoré obsahuje

b) obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov

a) štruktúre základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho 

hospodárskeho priestoru s uvedením druhov akcií, opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní

odchýlky od kódexu o riadení spoločnosti nie sú

Zabezpečenie funkčnosti a efektívnosti kontrolných procesov a upevnenie vnútorného kontrolného systému je upravené organizačnou smernicou. Vnútorný kontrolný systém slúži 

potrebám predstavenstva a vedeniu a.s., vymedzuje väzby medzi účastníkmi kontrolných procesov tak, aby každý z nich plnil svoje kontrolné úlohy a pritom systém pôsobil ako 

celok. Základnou funkciou vnútorného kontrolného systému je uvádzať  stav kontrolovaných objektov do rovnováhy so stavom, ktorý je pre predstavenstvo a vedenie spoločnosti 

žiadúci. Výkon vnútornej kontroly realizujú tieto subjekty: a)vedúci zamestnanci v  rámci svojich právomocí a zodpovedností; b) odborné útvary v rámci organizačnej štruktúry; c) 

odbor ľudských zdrojov a legislatívy vo vzťahu k všetkým organizačným útvarom a. s.  podľa potrieb predstavenstva, dozornej rady, dispozícií generálneho riaditeľa a. s.. Kontrola 

vykonávaná vedúcimi zamestnancami na všetkých stupňoch riadenia je vykonávaná ako komplexná kontrola podriadených zamestnancov i podriadených organizačných útvarov, 

za ktoré nesú plnú zodpovednosť. Plnením kontrolných povinností napomáhajú komplexnej kontrolnej funkcii predstavenstva a generálneho riaditeľa.

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jej pôsobnosti patrí : zmena stanov; rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva 

zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie dlhopisov; voľba a odvolanie členov predstavenstva, určenie predsedu predstavenstva; voľba a odvolávanie 

členov dozornej rady spoločnosti s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami; schválenie účtovnej závierky; rozhodnutie o rozdelení zisku alebo 

úhrade strát a určení tantiém; rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak, rozhodnutie o vydaní dlhopisov; 

rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy; rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou 

akciovou spoločnosťou. Pôsobnosti valného zhromaždenia sú bližšie špecifikované v stanovách spoločnosti.

Zloženie predstavenstva : Ing. Igor Mesároš - predseda, Ing. Juraj Široký - podpredseda, Členovia : JUDr. Vladimír Balaník, Ing. Adriana Matysová, Ing. Róbert Varga. Zloženie 

dozornej rady : Ing. Pavel Holý - predseda, JUDr. Miroslav Hrabovský - člen, Štefan Šimanský - člen. Štatút predstavenstva PLASTIKA, a.s. vymedzuje pôsobnosť a upravuje 

základné činnosti, rokovania a rozhodovania predstavenstva spoločnosti okrem všeobecne platných právnych predpisov. Zasadnutie predstavenstva zvoláva a vedie predseda 

predstavenstva alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby, najmenej však raz za mesiac.

Štatút dozornej rady vymedzuje pôsobnosť a upravuje základné činnosti, rokovania a rozhodovania dozornej rady spoločnosti. Dozornú radu zvoláva a vedie jej predseda, 

podpredseda alebo ním poverený člen dozornej rady podľa potreby, najmenej raz za kalendárny štvrťrok.

Všetky oblasti v procese riadenia akciovej spoločnosti stanovuje a upravuje štatutárna norma Organizačný poriadok. Organizačný poriadok je základnou organizačnou normou 

akciovej spoločnosti. Stanovuje a upravuje organizačnú štruktúru útvarov spoločnosti, ich riadenie a pôsobnosť, sústavu vzťahov medzi jednotlivými útvarmi, výkony odborných 

činností a na základe toho prislúchajúce zodpovednosti. Slúži ako základná norma pre spracovanie ďalších dielčích organizačných noriem. Organizačný poriadok vydáva, mení a 

ruší predseda predstavenstva a. s. po schválení predstavenstvom. Zmeny organizačného poriadku, ktorými sa vytvárajú alebo rušia samostatné organizačné útvary, podliehajú 

schváleniu predstavenstvom akciovej spoločnosti a vydáva ich predseda predstavenstva. Ustanovenia organizačného poriadku sú záväzné  pre všetkých zamestnancov   a. s.. 

Vedúci príslušných útvarov podľa organizačného poriadku stanovujú popismi pracovných činností povinnosti a zodpovednosť jednotlivým podriadeným zamestnancom.



% na ZI
Prijaté/neprijaté na 

obchodovanie

100 % prijaté na obchodovanie

ISIN

Druh

Forma

Podoba

Počet

Men. hodnota

Opis práv

Dátum začiatku vydávania

Termín splatnosti menovitej 

hodnoty

Spôsob určenia výnosu

Termíny výplaty

Možnosť predčasného splatenia

Záruka za splatnosť

Záruky prevzali:

IČO

Obchodné meno

i) právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií

h) pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu a zmenu stanov

Stanovy akciovej spoločnosti upravujú aj pravidlá voľby a odvolania členov predstavenstva a dozornej rady. Do pôsobnosti valného zhromaždenia, ako najvyššieho orgánu 

spoločnosti, patrí aj zmena stanov a voľby orgánov spoločnosti. Stanovy sú uložené v zbierke listín podľa osobitného zákona.

Účtovná jednotka nemá zamestnanecké akcie. Základné imanie spoločnosti je tvorené 100 % akcií na doručiteľa, ktoré sú v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou 1 000,- Sk

c) kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu, 28aa)

(kde poznámka pod čiarou 28aa) je § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z.z.)

g) dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích 

práv

Žiadni akcionári nemajú obmedzené hlasovacie práva. Spoločnosť zaobchádza so všetkými akcionármi rovnako, za rovnakých podmienok. Hlasovacie právo patriace akcionárovi 

sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 1 000 Sk pripadá jeden hlas

f) obmedzeniach hlasovacích práv

e) spôsobe kontroly systému zamestnaneckých akcií, ak práva spojené s týmito akciami nie sú uplatňované priamo zamestnancami

Nie sú známe žiadne uzatvorené dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by mohli viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích 

práv.

Vydané cenné papiere, ktoré tvoria

základné imanie vrátane údajov o

cenných papieroch, ktoré neboli

prijaté na obchodovanie na

regulovanom trhu v žiadnom

členskom štáte alebo štáte

Európskeho hospodárskeho

priestoru, okrem dlhopisov (uviesť

všetky v súčasnosti vydané cenné

papiere. V § 2 ods. 2 zákona o

cenných papieroch sú ustanovené

všetky druhy cenných papierov)           

 nie je známa

Obmedzená prevoditeľnosť 

(popis)

Vydané dlhopisy (áno/ v prípade, že v súčasnosti nemá vydané dlhopisy resp. všetky 

dlhopisy sú splatené uviesť nie)                            
nie

Zoznam akcionárov spoločnosti k 21.5.2007 : Prvá strategická, a.s. 32,98 %; Finasist, a.s.  31,33 %; ostatní s podielom do 5 %  35,69 %, osobitné práva kontroly majiteľov cenných 

papierov nie sú známe.

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú 

Obchodným zákonníkom alebo inými stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Predstavenstvo predkladná valnému zhromaždeniu na 

schválenie návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania, návrhy na vydanie dlhopisov, návrhy na poverenie zvýšiť základné imanie predstavenstvom, shvaľuje získanie a 

scudzenie majetkových účastí vrátanie majetkových vkladov alebo ich zvýšenia do obchodných spoločností, družstiev a iných spoločností atď.

Sídlo

d) majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv

Spolčnosti nie sú známe údaje o kvalifikovanej účasti na základnom imani podľa osobitného predpisu.

Pri vymeniteľných dlhopisoch, 

postup pri ich výmene za akcie



j) všetkých významných dohodách, ktorých je zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej 

kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo; táto výnimka 

sa neuplatní, ak je povinná zverejniť tieto údaje v rámci plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi

k) všetkých dohodách uzatvorených medzi ňou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo 

pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich 

funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie

 Spoločnosť nemá žiadné informácie o ponukr na prevzatie.

§ 35 ods. 2 písm. c) zákona o burze

vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje účtovná 

závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a 

spoločností zaradených do celkovej konsolidácie a že výročná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a 

postavenia emitenta a spoločností zahrnutých do celkovej konsolidácie spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí

Zodpovedné osoby emitenta vyhlasujú, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje ročná účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz 

aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a spoločností zaradených do celkovej konsolidácie a že výročná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad 

vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia emitenta.

 - uvedené vyhlásenie s podpisom zodpovených osôb bolo zaslané do NBS 9.6.2008

Podpisový záznam člena                                                       Podpisový záznam osoby                                                                   Podpisový záznam osoby

štatutárneho orgánu                                                              zodpovednej za zostavenie                                                                zodpovednej za vedenie účtovníctva

Ing. Igor Mesároš,                                                                  účtovnej závierky                                                                                Ing. Iveta Košelová

generálny riaditeľ                                                                   Ing. Anton Krištof                                                                                hlavný účtovník

                                                                                               ekonomicko-personálny námestník

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú 

Obchodným zákonníkom alebo inými stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Predstavenstvo predkladná valnému zhromaždeniu na 

schválenie návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania, návrhy na vydanie dlhopisov, návrhy na poverenie zvýšiť základné imanie predstavenstvom, shvaľuje získanie a 

scudzenie majetkových účastí vrátanie majetkových vkladov alebo ich zvýšenia do obchodných spoločností, družstiev a iných spoločností atď.

výkonné vedenie (generálny riaditeľ a námestníci generálneho riaditeľa) - náhrada vo výške 3-násobku ich základnej mzdy



k    

Účtovná závierka Účtovná závierka

*) *)

x  – riadna  – zostavená

 – mimoriadna x  – schválená

 – priebežná

*) vyznačuje sa krížikom X

Základné údaje k účtovnej závierke

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
( INDIVIDUÁLNA )

(v tis. Sk)31.12.2007

Smerové číslo telefónu:

37

PSČ

akciová spoločnosť

Plastika, a.s.

949 05 Nitra 5

Číslo telefónu: Číslo faxu:

Názov obce

Ing. Iveta Košelová Schválená dňa:

12.3.2008

Ing. Igor Mesároš Ing. Anton Krištof

 Zostavená dňa:

Zástupca štatutárneho orgánu 

účtovnej jednotky alebo 

fyzickej osoby, ktorá je 

účtovnou jednotkou:

Osoba  zodpovedná za 

zostavenie účtovnej závierky:

Osoba zodpovedná za 

vedenie účtovníctva:

6530572,6530552 6530782

e-mail:   

Novozámocká 222 

IČO:

Právna forma účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky,  ulica a číslo

Obchodné meno  ( názov účtovnej jednotky)

00152781



Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 

obdobie

Brutto

Korekcia

2 416 347 

1 469 233 

1 746 259 

1 254 451 

24 339 

17 689 

1 000 

1 000 

21 994 

16 642 

47 

47 

1 298 

1 706 405 

1 236 001 

93 269 

435 245 

266 227 

1 119 003 

937 059 

37 128 

32 116 

13 834 

599 

7 926 

15 515 

761 

14 954 

200 

561 

561 

664 662 

214 782 

202 716 

2 785 

C.I. Zásoby

7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok

8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

C. Obežný majetok

4. Pôžičky účtovnej jednotke v  konsolidovanom celku

5. Ostatný dlhodobý finančný majetok

6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok

B.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke

2. Podielové cenné papiere a podiely v spol. s podstatným vplyvom

3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely

8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

9. Opravná položka k nadobudnutému majetku

B.III. Dlhodobý finančný majetok súčet

5. Základné stádo a ťažné zvieratá

6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok

7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok

2. Stavby

3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

4. Pestovateľské celky trvalých porastov

       8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

B.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet

B.II. 1. Pozemky

Aktivované náklady na vývoj

       5. Goodwill

       6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

       7. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok

Neobežný majetok

B.I.

       3. Softvér

       4. Oceniteľné práva

Dlhodobý nehmotný majetok

B.I.  1. Zriaďovacie náklady

       2.

Spolu majetok

A. Pohľadávky za upísané vlastné imanie

B.

0 

449 880 
482 212 

199 931 
173 519 

0 

0 

0 

0 
110 

0 

0 

0 

14 754 
12 935 

14 754 
12 825 

5 012 
4 146 

13 235 
2 009 

7 926 
2 924 

181 944 
193 611 

0 

0 

470 404 
472 232 

93 269 
93 501 

169 018 
176 041 

0 

1 298 
1 266 

0 

5 352 
7 983 

0 

0 

947 114 
982 594 

491 808 
494 416 

6 650 
9 249 

0 

0 

0 

032

033

026

027

028

029

030

031

020

021

022

023

024

025

014

015

016

017

018

019

008

009

010

011

012

013

002

003

004

005

006

007

Súvaha-aktíva -  v plnom rozsahu (v tis. Sk)

Názov účtovnej jednotky: Plastika, a.s.

001

Netto Netto

Vykazované  obdobie

IČO:

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:

Označ.

Za obdobie od do: 1.1.2007 - 31.12.2007

STRANA AKTÍV
Číslo 

riadku

00152781

1.1.2006 - 31.12.2006



55 577 

1 368 

24 164 

98 250 

1 393 

24 725 

24 

4 965 

1 009 

4 965 

1 009 

443 700 

210 988 

305 053 

104 698 

6 845 

131 802 

106 290 

13 281 

0 

838 

12 443 

5 426 

0 

5 426 D.    1. Náklady budúcich období

2. Príjmy budúcich období

4. Krátkodobý finančný majetok

5. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok

D. Časové rozlíšenie

C.IV.1. Peniaze

2. Účty v bankách

3. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok

6. Daňové pohľadávky

7. Iné pohľadávky

C.IV. Finančné účty

3. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

4. Pohľadávky voči spoločníkom,členom a združeniu

5. Sociálne poistenie

C.III. Krátkodobé pohľadávky

C.III.1. Pohľadávky z obchodného styku

2. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke

4. Pohľadávky voči spoločníkom,členom a združeniu

5. Iné pohľadávky

6. Odložená daňová pohľadávka

C.II. 1. Pohľadávky z obchodného styku

2. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke

3. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

6. Tovar

7. Poskytnuté preddavky na zásoby

C.II. Dlhodobé pohľadávky

3. Zákazková výroba s predpokl. dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok

4. Výrobky

5. Zvieratá

C.I.  1. Materiál

2. Nedokončená výroba a polotovary

5 426 
5 966 

5 426 
5 966 

064

12 443 
17 436 

0 

0 

0 

0 
5 273 

25 512 
54 

13 281 
23 400 

838 
691 

0 

0 

6 845 
10 850 

200 355 
269 941 

0 

0 

0 

0 

232 712 
280 845 

0 

0 

0 

0 

3 956 
4 448 

3 956 
4 448 

96 857 
75 767 

0 

24 701 
25 192 

54 209 
51 223 

24 164 
21 337 

0 

062

063

058

059

060

061

056

057

050

051

052

053

054

055

044

045

046

047

048

049

038

039

040

041

042

043

034

035

036

037



Označ. STRANA PASÍV
Číslo 

riadku
Vykazované  obdobie

Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 

obdobie
Spolu vlastné imanie a záväzky 065 947 114 982 594 

A. Vlastné imanie 066 434 668 441 598 

A.I. Základné imanie 067 692 750 692 750 

A.I.    1. Základné imanie 068 692 750 692 750 

2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely 069

3. Zmena základného imania 070

A.II. Kapitálové fondy 071 -32 708 -34 637 

A.II.   1. Emisné ážio 072

2. Ostatné kapitálové fondy 073

3. Zákonný rezervný fond  ( Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov 074

4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 075 3 514 -28 497 

5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 076 -36 222 -6 140 

6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení 077

A.III. Fondy zo zisku 078 1 424 0 

A.III.  1. Zákonný rezervný fond 079 1 424 

2. Nedeliteľný fond 080

3. Štatutárne fondy a ostatné fondy 081

A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov 082 -217 939 -230 753 

A.IV.  1. Nerozdelený zisk minulých rokov 083 -816 -816 

2. Neuhradená strata minulých rokov 084 -217 123 -229 937 

A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 085 -8 859 14 238 

B. Záväzky 086 510 131 537 776 

B.I. Rezervy 087 11 919 18 648 

B.I.    1. Rezervy zákonné 088

2. Ostatné dlhodobé rezervy 089 7 161 8 581 

3. Krátkodobé rezervy 090 4 758 10 067 

B.II. Dlhodobé záväzky 091 26 196 13 309 

B.II.   1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku 092

2.  Dlhodobé  nevyfakturované dodávky 093

3.
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej 

jednotke
094

4. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku 095

5. Dlhodobé prijaté preddavky 096

6. Dlhodobé zmenky na úhradu 097

7. Vydané dlhopisy 098

8. Záväzky zo sociálneho fondu 099 114 128 

9. Ostatné dlhodobé záväzky 100 26 082 13 181 

10. Odložený daňový záväzok 101

B.III. Krátkodobé záväzky 102 222 543 208 990 

B.III.  1. Záväzky z obchodného styku 103 209 123 196 525 

2. Nevyfakturované dodávky 104 480 756 

3. Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke 105

4. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku 106

5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu 107

6. Záväzky voči zamestnancom 108 7 122 6 374 

7. Záväzky zo sociálneho poistenia 109 4 257 3 884 

8. Daňové záväzky a dotácie 110 770 615 

9. Ostatné záväzky 111 791 836 

B.IV. Bankové úvery a výpomoci 112 249 473 296 829 

B.IV.  1. Bankové úvery dlhodobé 113 50 575 

2. Bežné bankové úvery 114 85 310 199 277 

3. Krátkodobé finančné výpomoci 115 113 588 97 552 

C. Časové rozlíšenie 116 2 315 3 220 

C.      1. Výdavky budúcich období 117 109 

2. Výnosy budúcich období 118 2 206 3 220 

Súvaha-pasíva -  v plnom rozsahu (v tis. Sk)

Názov účtovnej jednotky: Plastika, a.s.
IČO: 00152781

Za obdobie od do: 1.1.2007 - 31.12.2007

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 1.1.2006 - 31.12.2006



Vykazované  obdobie

 Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie

I. Tržby z predaja tovaru 01 215 549 277 745 218 000 

A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 02 182 008 242 839 180 200 

+ Obchodná marža 03 33 541 34 906 37 800 

II. Výroba 04 1 097 178 1 185 570 1 097 404 

II.    1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 05 996 605 1 066 248 999 000 

2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 06 23 706 21 498 6 500 

3. Aktivácia 07 76 867 97 824 91 904 

B. Výrobná spotreba 08 869 125 1 005 638 862 887 

B.    1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 09 796 508 898 028 793 290 

2. Služby 10 72 617 107 610 69 597 

+ Pridaná hodnota 11 261 594 214 838 272 317 

C. Osobné náklady 12 154 274 152 170 161 193 

C.    1. Mzdové náklady 13 109 213 105 989 114 214 

2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva 14 2 839 2 403 2 804 

3. Náklady na sociálne poistenie 15 38 375 37 060 39 975 

4. Sociálne náklady 16 3 847 6 718 4 200 

D. Dane a poplatky 17 9 522 10 554 9 020 

E.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotného majetku a dlhodobému 

hmotného majetku
18 51 268 53 049 54 000 

III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 19 31 113 70 442 8 047 

F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materialu 20 29 360 38 485 7 480 

IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 21 2 029 41 734 1 009 

G. Ostatné náklady na hospodársku činnosť 22 10 407 31 301 780 

V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti 23

H. Prevod nákladov na hospodársku činnosť 24

* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 25 39 905 41 455 48 900 

VI. Tržby z predaja cenných papierov a podielov 26 116 1 696 

I. Predané cenné papiere a podiely 27 3 789 1 350 

VII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku 28 0 0 0 

VII.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v 

spoločnosti s podstatným vplyvom
29

2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov 30

3. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku 31

VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku 32 94 

J. Náklady na krátkodobý finančný majetok 33

IX. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivatových operácií 34

K. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie 35

L. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku 36 -6 932 102 

X. Výnosové úroky 37 40 17 

M. Nákladové úroky 38 17 856 19 259 17 900 

XI. Kurzové zisky 39 29 996 29 580 

N. Kurzové straty 40 20 467 25 957 

XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti 41 20 208 

O. Ostatné náklady na finančnú činnosť 42 63 944 11 936 11 000 

XIII. Prevod finančných výnosov 43

P. Prevod finančných nákladov 44

* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 45 -48 764 -27 217 -28 900 

R. Daň z príjmov z bežnej činnosti 46 0 0 0 

R.1. - splatná 47

2. - odložená 48

** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 49 -8 859 14 238 20 000 

XIV. Mimoriadne výnosy 50

S. Mimoriadne náklady 51

T. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti 52 0 0 0 

T.1. - splatná 53

2. - odložená 54

* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti 55 0 0 0 

U. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom 56

*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 57 -8 859 14 238 20 000 

Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu (v tis. Sk)

Názov účtovnej jednotky: Plastika, a.s.
IČO: 00152781

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 1.1.2006 - 31.12.2006

Za obdobie od do: 1.1.2007 - 31.12.2007

Bezprostredne 

nasledujúce účtovné 

obdobie (predpoklad)

Označ. Text
Číslo 

riadku

Skutočnosť v účtovnom období



A. Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ)

Z. Zisk z bežnej činosti pred zdanením daňou z príjmu 14 238

S. Strata z bežnej činosti pred zdanením daňou z príjmu

A.1. Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z bežnej činnosti 65 138 37 785

A.1.1. Odpisy dlhodobého nehmot. majetku a dlhodobého hmot. majetku 51 397 53 050

A.1.2. Zost. hodn. vyradeného DNM a DHM účt. do nákladov na BČ okrem predaja

A.1.3. Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku 0 0

A.1.4. Zmena stavu rezerv 0 4 851

A.1.4.1. Tvorba rezerv 0 10 247

A.1.4.2. Zúčtovanie rezerv 0 -5 396

A.1.5. Zmena stavu opravných položiek -6 932 -8 126

A.1.5.1. Tvorba opravných položiek 0 16 357

A.1.5.2. Zúčtovanie opravných položiek -6 932 -24 482

A.1.6. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov -365 -977

A.1.5.1. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov 541 1 191

A.1.5.2. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia výnosov -906 -2 169

A.1.7. Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov 0 0

A.1.8. Úroky účtované do nákladov 17 856 19 260

A.1.9. Úroky účtované do výnosov -40 -17

A.1.10. Kurzový zisk k peňažným prostriedkom vyčíslaný ku dňu závierky (-)

A.1.11. Kurzová strata z peňažných prostriedkov vyčíslaná ku dňu závierky (+)

A.1.12. Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou peňažných ekvivalentov 3 221 -30 255

A.1.13. Ostatné položky nepeňažného charakteru ovplyvňujúce VH z bežnej činnosti

A.2. Zmeny stavu pracovného kapitálu 43 142 5 967

A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti 51 101 -19 037

A.2.1.1. Zmena stavu pohľadávok z obchodného styku 64 296 -16 292

A.2.1.2. Zmena stavu pohľadávok voči inštitúciam SZ a ZP 0 0

A.2.1.3. Zmena stavu pohľadávok z titulu daní (okrem dane z príjmov PO) 4 008 -9 785

A.2.1.4. Zmena stavu ostatných pohľadávok -17 203 7 040

A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti 13 179 64 322

A.2.2.1. Zmena stavu záväzkov z obchodného styku 12 598 63 826

A.2.2.2. Zmena nevyfakturovaných dodávok -275 843

A.2.2.3. Zmena stavu záväzkov voči zamestnancom a inštit. SZ a ZP 747 -2

A.2.2.4. Zmena stavu záväzkov z titulu daní (okrem dane z príjmov PO) 154 -218

A.2.2.5. Zmena stavu ostatných záväzkov -45 -128

A.2.3. Zmena stavu zásob -26 411 -41 304

A.2.4. Zmena stavu krátkodobého fin. majetku, s výnimkou peňažných ekvivalentov 5 274 1 986

CF z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú 

osobitne v iných častiach prehľadu CF 108 280 57 989

A.3. Prijaté úroky, s výnimkou úrokov začlenených do invest. činností 40 17

A.4. Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou začlenených. do fin. činností

A.5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku okrem začl. do fin. činností

A.6. Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré 

sa začleňujú do finančných činností

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 108 319 58 006

A.7. Výdavky na daň z príjmov ÚJ okrem začlenených do inv. a fin. činností

A.8. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú čin.

A.9. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prev. činnosť

A* Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností 108 319 58 006

B. Peňažné toky z investičných činností (IČ)

B.1. Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív -90 104 -32 328

B.1.1. Obstaranie nehmotného investičného majetku -1 622 -966

B.1.2. Obstaranie hmotného investičného majetku -88 483 -31 362

Názov účtovnej jednotky: Plastika, a.s.

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania

PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)

Za obdobie od do: 1.1.2007 - 31.12.2007

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 1.1.2006 - 31.12.2006

IČO: 00152781

Ozn. Obsah položky

Skutočnosť (v tis. Sk)

Vykazované 

obdobie

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie



B.1.3. Obstaranie FI, kt. ÚJ nepovažuje za peňažné ekvivalenty 0 0

B.1.4. Zmena stavu záväzkov vzniknutých v súvislosti s obstaraním IM

B.2. Príjmy z predaja stálych aktív 21 939 46 729

B.2.1. Príjmy z predaja nehmotného investičného majetku

B.2.2. Príjmy z predaja hmotného investičného majetku 21 939 46 729

B.2.3. Príjmy z predaja FI, kt. ÚJ nepovažuje za peňažné ekvivalenty 0 0

B.4. PT z úverov a pôžičiek poskytovaných spriazneným osobám 0 0

B.4.1. Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek poskytnutých spriaz. osobám

B.4.2. Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od spriaznených osôb

B.5. Špecifické položky 0 0

B.5.1. Príjmy mimoriadneho charakteru, vzťahujúce sa na IČ

B.5.2. Výdavky mimoriadneho charakteru, vzťahujúce sa na IČ

B.6. Alternatívne vykazované položky 0 0

B.6.1. Prijaté úroky

B.6.2. Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných)

B.6.3. Prijaté dividendy a iné podiely na zisku

B.6.4. Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku

B.6.5. Príjmy vyplývajúce z opčných, swapových, future a forwardových z.

B.6.6. Výd. vyplývajúce z opčných, swapových, future a forwardových z.

B.7. Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z IČ

B*** Čistý peňažný tok z investičných činností -68 165 14 401

C. Čistý peňažný tok po financovaní investící 40 154 72 407

D. Peňažné toky z finančných činností (FČ)

D.1. Zmena stavu dlhodobých (príp. krátkodobých) záväzkov -21 748 -50 421

D.1.1. Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek od finančných inštitúcií 12 708 0

D.1.2. Výdavky na splácanie prijatých úverov a pôžičiek od fin. inštitúcií -47 356 -44 773

D.1.3. Príjmy z emitovaných dlhopisov 0 0

D.1.4. Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov 0 0

D.1.5. Príjmy z ostatných dlhod. a krátkod. záväzkov vyplývajúcich z FČ ÚJ 0

D.1.6. Výdavky na splácanie ostat. dlhod. a krátkod. záv. vypl. z FČ ÚJ 12 900 -5 648

D.1.7. Výdavky nájomcu vzťahujúce sa na finančný prenájom majetku 0

D.2. Peňažné toky v oblasti vlastného imania 0 0

D.2.1. Príjmy z upísaných cenných papierov a vkladov

D.2.2. Príjmy z rôznych ďalších vkladov do vl. imania od majiteľov ÚJ

D.2.3. Peňažné dary a dotácie do vlastného imania

D.2.4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi

D.2.5. Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní

D.2.6. Výdavky spojené so znížením fondov, ktoré sú súčasťou vl. imania

D.3. Špecifické položky 0 0

D.3.1. Príjmy mimoriadneho charakteru, vzťahujúce sa na FČ

D.3.2. Výdavky mimoriadneho charakteru, vzťahujúce sa na FČ

D.4. Alternatívne vykazované položky -17 816 -19 260

D.4.1. Prijaté úroky 40 17

D.4.2. Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) -17 856 -19 277

D.4.3. Prijaté dividendy a iné podiely na zisku

D.4.4. Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku

D.4.5. Príjmy vyplývajúce z opčných, swapových, future a forwardových z.

D.4.6. Výd. vyplývajúce z opčných, swapových, future a forwardových z.

D.5. Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z FČ

D*** Čistý peňažný tok z finančných činností -39 563 -69 681

E. Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené na konci ÚO 9 529 3 623

E.1. Kurzové straty -20 467 -25 957

E.2. Kurzové zisky 29 996 29 580

F. Zmena stavu peňaž. prostriedkov a peňaž. ekvivalentov 10 120 6 349

G. Stav peňaž. prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na zač. ÚO 23 401 20 730

H. Zostatok p. prostriedkov a p. ekvivalentov na konci ÚO 13 281 27 079
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167

167

0

167

531

531

-170

-170

0

-170

361Stav k 1.12.2007 692 750 -253 989 439 122

Vykázané výnosy a náklady za rok celkom 0 -15 450 -15 620

Strata za rok 0 -15 450 -15 450

Čistá strata vykázaná priamo vo vlastnom imanií 0 0 -170

Kurzové rozdiely z prepočtu zahraničných prevádzok 0 0 -170

Stav k 1.1.2007 692 750 -238 539 454 742

Stav k 1.12.2006 692 750 -238 539 454 742

Vykázané výnosy a náklady za rok celkom 0 15 835 16 002

Zisk za rok 0 15 835 15 835

Čistý zisk vykázaný priamo vo vlastnom imanií 0 0 167

Kurzové rozdiely z prepočtu zahraničných prevádzok 0 0 167

Celkom

Stav k 1.1.2006 692 750 -254 374 438 740

Názov položky Základné imanie

Rozdiel z 

prepočtu 

zahraničných 

prevádzok

Kumulovaná 

strata

IČO: 00152781

Výkaz zmien vo vlastnom imaní (v tis. Sk)

Zostavená za obdobie: 1.1.2007 - 31.12.2007

Názov účtovnej jednotky: Plastika, a.s.



968 485 1 007 877

502 429 518 202
9 495 701 508 791

10 6 707 9 390

21 21

466 056 489 675
12 222 210 198 412

13 185 342 244 827

14 41 484 22 391

15 17 020 24 045

968 485 1 007 877

439 122 454 742
16 692 750 692 750

361 531

-253 989 -238 539

62 325 9 535
17 39 928 0

18 19 011 6 273

19 3 261 3 262

125 0

467 038 543 600
20 243 977 232 041

17 208 891 294 568

18 10 094 7 672

176 172

19 3 900 9 147

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky

Úvery a pôžičky

Záväzky z finančného prenájmu

Záväzok z dane z príjmu

Rezervy

Úvery a pôžičky

Záväzky z finančného prenájmu

Rezervy

Odložený daňový záväzok

Krátkodobé záväzky

Vlastné imanie
Základné imanie

Rozdiel z prepočtu zahraničných prevádzok

Kumulovaná strata

Dlhodobé záväzky

Ostatné krátkodobé aktíva

Peniaze a peňažné ekvivalenty

Vlastné imanie a záväzky

Nehmotný majetok

Pohľadávky z obchodného styku

Krátkodobý majetok
Zásoby

Pohľadávky z obchodného styku

Dlhodobý majetok
Pozemky, budovy a zariadenia

Konsolidovaná súvaha (v tis. Sk)

Bod 

poznámok

IČO:

Za obdobie od do:

Názov účtovnej jednotky: Plastika, a.s.

00152781

1.1.2007 - 31.12.2007

POLOŽKA Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 1.1.2006 - 31.12.2006

Aktíva



bežné účtovné obdobie
bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie

1 275 095 1 375 617

4 25 919 72 999

81 792 106 561

38 505 33 548

-964 227 -1 090 753

5 -183 910 -182 790

-72 307 -94 864

9,10 -60 148 -65 723

-34 095 -45 250

6 -112 043 -87 873

7 9 348 15 695

7 -18 879 -21 151

-14 950 16 016

8 -500 -181

-15 450 15 835

16 -22 23

Daň z príjmu

Strata - / Zisk +  za rok

Strata -/Zisk + na akciu (základná a zredukovaná v SK)

Ostatné prevádzkové náklady

Finančné výnosy

Finančné náklady

Strata - / Zisk + pred zdanením

Zmena stavu výrobkov a nedokončenej výroby

Spotreba materiálu a náklady na obstaranie predaných zásob

Mzdy a odvody

Spotreba energie

Odpisy, amortizácia a zníženie hodnoty majetku

Náklady na prepravu

Ostatné prevádzkové výnosy

Aktivácia

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát  (v tis. Sk)

IČO: 00152781

Za obdobie od do: 1.1.2007 - 31.12.2007

Názov účtovnej jednotky: Plastika, a.s.

Výnosy z predaja výrobkov

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 1.1.2006 - 31.12.2006

Bod 

poznámok

Skutočnosť v účtovnom období

POLOŽKA



Prevádzkové činnosti

Strata - / Zisk + za rok pred zdanením -14 950 16 016 

Upravená o:

Odpisy a amortizácia 9,10 59 790 63 155 

Zníženie hodnoty dlhodobého majetku 9 358 2 568 

Zrušenie znehodnotenia pohľadávok 6 -1 888 -737 

Zisk z predaja dlhodobého majetku -449 -27 227 

Úroky účtované do nákladov 7 18 879 21 151 

Úroky účtované do výnosov 7 -44 -26 

Ostatné položky nepeňažného charakteru -5 418 1 951 

Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami pracovného kapitálu 56 278 76 851 

Zvýšenie stavu zásob -23 798 -33 664 

Zníženie stavu pohľadávok a krátkodobých aktív 42 280 42 743 

Zvýšenie + / zníženie - stavu záväzkov 11 936 -35 560 

Peňažné toky z prevádzkových činností 86 696 50 370 

Zaplatená daň z príjmov -371 -9 

Prijaté úroky 44 26 

Zaplatené úroky -15 772 -16 884 

Čisté peňažné toky z prevádzkových činností 70 597 33 503 

Investičné činnosti

Príjmy z predaja dlhodobého majetku 632 46 802 

Obstaranie dlhodobého majetku -20 270 -24 925 

Čisté peňažné toky použité v - / z + investičnej činnosti -19 638 21 877 

Finančné činnosti

Príjmy z úverov a pôžičiek 74 018 20 000 

Splátky úverov a pôžičiek -120 770 -66 209 

Splátky záväzkov z finančného prenájmu -9 129 -14 976 

Čisté peňažné toky použité v rámci finančných činností -55 881 -61 185 

Čisté zníženie peňazí a peňažných ekvivalentov -4 922 -5 805 

Za obdobie od do:

00152781

Názov položky

IČO:

Bod poznámok
Vykazované  

obdobie

Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 

obdobie

Výkaz peňažných tokov (v tis. Sk)

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 1.1.2006 - 31.12.2006

Názov účtovnej jednotky: Plastika, a.s.

1.1.2007 - 31.12.2007



Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku roka 15 -6 182 -377 

Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci roka 15 -11 104 -6 182 

Zostatky na bankových účtoch a pokladničná hotovosť 15 17 020 24 045 


