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INTERAUDIT GrouPe s.r.o.
Sancova t02t A, Bratislava

DODATOK
r SpnAVrc NnZAVrSr,nrfO ^l,UOfrORA O OVERANi SUIAnU

WnOCNnr STnAYY z,LROK 2fi14 S UdTOVNOU zAVrr,nXOU
v inivsln ziwoNe d.s+o t2007 z. z. StlrurAnxuMu oRGAxu

spor,otNosTr Plastika, a.s.

I.

Vykonali sme auditorskd overenie ridtovnej zdvrerky spolodnosti Plastika, a.s., ku ktorej sme

dfia 30. aprila2015 vydali spr6nr auditora a v ktorej sme vyjadrili svoje auditorsk6 stanovisko

v nasledujricom zneni: 
.

Uskutodnili sme audit priloZenej udtovnej ,zbvierky spolodnosti Plastika' a. s.,

Novoz6mock6222, g49 05 Nitra, Ido 300 152 7'81, ktor6 obsahuje Srivahu k 31. decembru

2014, yykaz ziskov a str6t za rok kondiaci sa k uveden6mu d6tumu, a Pozn6mkl', ktor6

obsahujri srihrn vyznamnych fdtovnf ch z.lsad aridtovny-ch met6d a d'alSie vysvetl'ujrice

inform6cie.

Stanoviskt

podlla n65ho nazoru,ridtovn6 zilierkaposkl'tuje pravdivy avemy obraz finandnej situacie

spolodnosti plastika, a. s. k 31. decembru 2014 awjsledku jej hospodareniazarokkondiaci sa

k uveden6mu ddtumu v srilade so z6konom o ridtovnictve'

Bez toho, aby to syplyvniio nfi| niaor.upozorhuje m-, iespolodnost' sa dostala do vplyr'u

Zikona d. 712005 Z.- i. okonkurze are5tnrkturalizitcii aozmene adoplneni niektorych

z6konov av zneni d'alSich predpisov.

Spolodnost' mb ,rypru.orund strategick6 postupy, ktorlfch ciellorn je stabiliz6cia

spolodnosti.

II.

Overili sme taktieZ srilad Vlirodnej spr6vy s vySSie uveclenou irdtovnou ztlierkou. Za

spr6vnost' zostavenia V;frodnej spr6vy je zodpovedny Statut6rny org6n spolodnosti. Na5ou

rijohou je vydat' ta zitklade orir.niu stanovisko o sirlade ridtovnych inform6cii uvedenych vo

Vlirodnej spriive s itdtovnou zSvierkou.

Overenie sme vykgnali v sirlade s h4edzin6rodn;frni auditorskymi Standardmi- Tieto

Standardy poZadujri, aby auditor napliinoval a vykonal overenie tak, aby ziskal primeranri

istotu, Ze rietovng inform6cie uveden6 vo Vyrodnej spr6ve, ktord sir predmetom zobtazenia

v ridtovnej zirvierke, sri vo v5etkych vliznamnych sirvislostiach v srilade s prislu5nou tdtovnou
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z6vierkou k31.12.2014.1116 ridaje ainform6cie, ako ridtovn6 inform6cie ziskan6 zridtovnej

zixierky a tidtovnych knih sme neovsrovali. Sme presveddeni, Ze vykonan6 overenie

poskytuje primerany podklad pre vyjadrenie stanoviska auditora.

podlla n65ho stanoviska ridtovn6 inform6cie uveden6 vo Vlfrodnej spr6ve spolodnosti

plastika, a.s., poskytujri vo v5etklfch vyznamnfch srivislostiach pravdiqf a vem;f obraz

o fdtovnej z6viirke-k lt.tz.zol/ a sf v srilade so Ziikonom o ridtovnictve t,. 43112002 Z. z-

v zneni neskorlich predPisov.

Bratislava, 5. maj 2015

Ing. Vladimir Kolemc
Zodpovedny auditor
Licencia SKAU i,.203

/

iraw I JIA A iL I{oA*,,'
Overovatef : INTERAUDIT Group, s.r.o.

Sancoval02lA, 831 04 Bratislava
zapisandv OR Okresn6ho sridu Bratislava I,
oddiel Sro, vloZka ().169691B

tio: ls 743 409

Licencia SKAU d. 168
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1. PROFIL SPOLOČNOSTI / COMPANY PROFIL 
 
 
1.1 Základné údaje o spoločnosti / Data on the company 
 
 
Spoločnosť Plastika je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel:  Sa, vložka 

č.183/N. 
The company is registered in the Commercial Registry of the District Court Nitra, Division Sa, Insertion 

No. 183/N. 
 

 

Obchodné meno / Bussiness name: Plastika, a.s. 
Sídlo / Seat :    Novozámocká 222, Nitra 5, 949 05 

IČO / Company ID :   00 152 781 
Deň zápisu / Date of foundation : 01.01.1991 

Právna forma / Legal form :   Akciová spoločnosť / Joint Stock Company 
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1.2 Organizačná štruktúra spoločnosti / Structure of the company  
 
 
 

    Výkonný riaditeľ
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riaditeľa

                        

Finančný úsek

                               

Výrobný úsek

                          

Obchodný úsek

Predseda

predstavenstva

                  

Personálno-právny 

odbor

                                             

Strategický nákup
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PREDSTAVENSTVO / BOARD OF DIRECTORS 

 
Ing. Roman Šustek                                         predseda                                Chairman 

Ing. Juraj Široký     podpredseda   Vice-Chairman 
JUDr. Vladimír Balaník    člen    Member 

Ing. Dušan Nádaský                    člen    Member 

Ing. Loreta Harišová                              člen    Member 
 

DOZORNÁ RADA / SUPERVISORY BOARD 
 

Ing. Jozef Šnegoň    predseda dozornej rady  Chairman 
Mgr. Juraj Široký od 16.7.2013                        člen dozornej rady  Member 

Valéria Šindlerová od 20.6.2013                       člen dozornej rady  Member 

 
 
 
1.3 Štruktúra akcionárov / Structure of shareholders 
 
AKCIE / SHARES 

 
Forma / form :     akcie na doručiteľa / bearer shares 

Podoba / type :     zaknihované / registered shares 
Nominálne hodnota / nominla value :  2 € / 2 € 

Objem emisie / volume of emission :  692 750 ks / 692 750 pc 

ISIN / ISIN :     CS 000 84 66454 / CS 000 84 66454 
 

Forma / form :     akcie na doručiteľa / bearer shares 
Podoba / type :     zaknihované / registered shares 

Nominálne hodnota / nominla value :  3 € / 3 € 

Objem emisie / volume of emission :  217 037 ks / 217 037 pc 
ISIN / ISIN :     SK1120010733 séria 01 /SK1120010733 serie 01 

 
Forma / form :     akcie na doručiteľa / bearer shares 

Podoba / type :     zaknihované / registered shares 

Nominálne hodnota / nominla value :  1 € / 1 € 
Objem emisie / volume of emission :  8 164 210 ks / 8 164 210 pc 

ISIN / ISIN :     SK1120010907 séria 01 /SK1120010907 serie 01 
 

 
 

AKCIONÁRI SPOLOČNOSTI / SHARE HOLDERS 

 
Finasist, a.s.          90,67 % 

Ostatní s podielom do 5%     9,33 % 

 
1.4 Kapitálová účasť v iných spoločnostiach / Capital share at the 
 enterprise subjects 
 
  

Plastika Machinery, s.r.o. 100 % (od 15.2.2013 v konkurze) 
Plastika Bohémia, s.r.o. 

Plastika Trading, s.r.o. 

100 % 

100 %  (od 6.12.2013)    

PLASTIKA-NITRA d.o.o. v likvidácii 100 % 
Plastika Hungária, Kft.   99 % 
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1.5 Predajné miesta / Sale centers in Slovakia 
 
NITRA, Novozámocká 222 

TRENČÍN, Soblahovská 63 
BANSKÁ BYSTRICA, Zvolenská cesta 17 – zrušené k 31.8.2014 

LUČENEC, Fiľakovská cesta 286 
ŽILINA, Kamenná 14 

KOŠICE, Magnezitárska 5 

 
 

 

1.6 Výrobkové portfólio spoločnosti / Production portfolio 
 
Potrubné systémy z PVC-U, PE, PP 
 

 Kanalizačné potrubné systémy: kanalizačný beztlakový korugovaný potrubný systém z  PVC-U 

určený na budovanie gravitačných odtokových sietí na odvádzanie splaškových, infekčných, 

dažďových, podzemných a priemyselných odpadových vôd, kanalizačný beztlakový 
korugovaný potrubný systém z PP a PP plnostenné nehrdlované kanalizačné rúry určené na 

budovanie gravitačných stokových sietí na odvádzanie odpadových a dažďových vôd z 
bytových, občianskych, priemyselných a poľnohospodárskych objektov, kanalizačný hladký 

beztlakový potrubný systém z  PVC-U  s kompaktnou a štruktúrovanou stenou  pre výstavbu 
stokových sietí a kanalizačných prípojok na odvod odpadných a dažďových vôd do teploty 60 

C z bytových , občianskych,  priemyselných a poľnohospodárskych objektov, šachty pre 

kanalizačné systémy 

 Tlakové potrubné systémy: Tlakové potrubné systémy z PVC-U a PE  vhodné na prepravu 

pitnej a úžitkovej vody, na pretlakovú a vákuovú kanalizáciu a na prepravu rôznych druhov 
kvapalín  

 Odvetrávací potrubný systém: Odvetrávací PVC-U potrubný systém na odvetrávanie a  na 

odvod  dažďovej vody vo vnútri konštrukcie budov do trvalého teplotného zaťaženia systému do 

40°C, PPHT potrubný systém  určený na vnútorné kanalizačné systémy vo vnútri budov pre 

odvod všetkých druhov odpadných vôd  

 Ostatné: PE rúry pre diaľkové telekomunikačné káble, PE a PVC ochranné rúry, rukodielenské 

výrobky). 
 

Fólie a obaly 
 

 PELD obalové fólie 

 PELD technické fólie (baliace) 

 PELD poľnohospodárske fólie UV stabilizované  

 PELD fólie protišmykové, zmraštivé, s prídavkom antistatického činidla 

 PELD vrecia, tenkostenné vrecia, vrecká a tašky 

 fólie a dosky obojstranne orezané (hydroizolácia, signalizačná fólia pre potrubia a káble, 

spevňovanie brehov) 

 konfekcia (vrecká, tašky, prírezy) 

 potlačované fólie a vrecia 1 až 6 farebné 

 
 

Výstreky z plastov 
 

 vstrekované výrobky z polyolefínov (vedrá, prepravky, dávkovač liekov, zatrávňovače) 

 vstrekované výrobky podľa požiadaviek zákazníkov z PO a PVC pre stavebný a 

elektrotechnický  priemysel 
 

Výrobky pre automobilový priemysel 
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 zabezpečenie výroby dielcov z plastov (dodávky dielcov vstrekovaných, vytláčaných 

a vypeňovaných z EPS a PO) 

 zabezpečenie konštrukcie a výroby náradia (vstrekovacie, vytláčacie a vypeňovacie formy 

a prípravky) 

 
 

 
2. INFORMÁCIE O ČINNOSTI / REPORT ON ACTIVITY 
 
 
2.1 Hlavné ukazovatele roku 2014 / Principal economic information on the 
 year 2014 
 
 

    2013 2014 

Tržby za predaj (v €) 
Total revenue from the sale 
(in €) 

10 344 966 11 696 413 

EBIT DA (v €) EBIT DA (in €) -2 101 804 -1 276 760 

EBIT (v €) EBIT (in €) -4 221 627 -3 242 572 

Zisk / strata (v €) Profit / Loss (in €) -4 672 653 -1 995 450 

 

Priemerný počet zamestnancov Average number of employees 226 171 

Produktivita práce z tržieb (€) Productivity of labour from revenues 45 774 68 400 

Produktivita práce z EBIT DA (€) Productivity of labour from EBIT DA -9 300 -7 466 

 

Rentabilita tržieb (v %) Profit margin on sales (in %) -45,2% -17,1% 

Rentabilita celkového kapitálu  (v %) Return on total assets (in %) -20,1% -8,5% 

 

Celková zadĺženosť (v %) Debt ratio (in %) 115,0% 89,5% 

Úrokové krytie Times – interest – earned ratio -3,4 -1,2 

 

Obrátka zásob (v dňoch) Inventory turnover (in days)  84 66 

Obrátka pohľadávok z obchodného styku 
(v dňoch) 

Trade receivables turnover (in days)  94 105 

Obrátka záväzkov z obchodného styku (v 
dňoch) 

Trade liabilities turnover (in days) 81 90 
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2.2 Správa Predstavenstva a.s. o výsledkoch za rok 2014 / Report of the 
 Board of Directors on the results of the year 2014 
 

 

 

HOSPODÁRSKY  VÝSLEDOK 

 

 V roku 2014 Plastika, a.s.  dosiahla  hospodársky výsledok stratu vo výške                    

- 1 995 450 €. Pridaná hodnota v roku 2014 dosiahla hodnotu 1 335 098 €, čo je v porovnaní 

s rokom 2013 nárast o 697 267 €. Ukazovateľ EBIT sa medziročne zlepšil o 979 055 €  z         

-4 221 627 €  na  -3 242 572 €.  

 

PREDAJ 

 Tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov a služieb boli v roku 2014 dosiahnuté vo 

výške 11 696 413 €, čo je o 13 % viac ako v roku 2013. Najväčší podiel výrobkov bol 

umiestnený na trh SR 70,0% , Česká republika 12,4% a export 17,5 %. 

Z hľadiska komodít boli v roku 2013 najpredávanejším sortimentom rúry s 59,4 %. 

vstrekované výrobky dosiahli 16,6 % podiel, fólie 14,9 % podiel. Ostatný predaj dosiahol 1,5 

% podiel a služby 7,6 % podiel na celkovom predaji. 

 

NÁKLADY 

 Celková spotreba materiálu a energie dosiahla hodnotu 6 701 357 € a náklady na 

služby  1 149 052 €. Osobné náklady za rok 2014 boli vo výške 2 262 294 €. Mzdové náklady 

sa v roku 2014  znížili medziročne o 275 178 €, z 1 753 829 € na 1 478 651 €. V roku 2014 sa 

zamestnancom vyplatilo odstupné vo výške 151 053 €. Celkový stav zamestnancov sa znížil 

medziročne k 31.12. o 52 zamestnancov ( z 197 na 145 zamestnancov). 

 

ÚVERY  A VÝPOMOCI 

 K  31. 12. 2014 mala Plastika, a.s. nasledovné bankové úvery a výpomoci: 

 

Krátkodobé bankové úvery : 

 

- EXIMBANKA SR (EU projekt) -                           660 000 €   

- Tatra banka (VISA karta) -                                          1 559 € 

- PRIVATBANKA -                                               2 785 766 € 
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- PRIVATBANKA -                                               2 000 000 € 

- PRIVATBANKA -                                               2 000 000 € 

- SZRB -                                                                     150 000 €   

------------------------------------------------------------------------------------- 

SPOLU:                                                               7 597 325 € 

 

Dlhodobé bankové úvery : 

- EXIMBANKA SR (EU projekt) -                          5 024 926 €   

- SZRB                                                                         800 000 € 

- REGIO LTD                                                           2 050 000 €     

------------------------------------------------------------------------------------------ 

SPOLU:                                                                  7 874 926 € 

 

 Celkový stav bankových úverov medziročne k 31.12.2014 vzrástol o 1 710 764 € (z  

13 761 487 € na 15 472 251 €). 

 

Krátkodobé finančné výpomoci : 

           K 31.12.2014 sú krátkodobé finančné výpomoci vo výške 457 477.- €. Medziročne sa 

krátkodobé finančné výpomoci znížili o 7 922 186.-€. (z 8 379 663 € na 457 477 €). Hlavný 

akcionár Finasist,a.s. kapitalizoval v roku 2014 do základného imania pôžičky vo výške 

8 164 210 €. 

 

AKTÍVA  SPOLOČNOSTI 

 Celkové aktíva spoločnosti k 31. 12. 2014 dosiahli hodnotu 23 557 298 €, z toho: 

- dlhodobý hmotný majetok ..................................    15 096 681 €  

- dlhodobý finančný majetok .................................     1 532 867 € 

- zásoby  ...............................................................        2 157 784 € 

- dlhodobé a krátkodobé pohľadávky....................       3 456 812 € 

- finančné účty      .................................................             31 423 € 

- časové rozlíšenie  ...............................................         1 281 731 € 

 

PASÍVA  SPOLOČNOSTI 

Vlastné imanie je k 31.12.2014 vo výške mínus – 797 299 €, záväzky spoločnosti           

21 354 286 € a časové rozlíšenie 3 000 311 €. 
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2.3 Podiel jednotlivých prevádzok na plastikárskej výrobe / Share of 
 individual divisions within plastics manufacturing 
 

    2013 2014 

Prevádzka "Rúry" Division of Pipes 38,8% 47,1% 

Prevádzka "Vstrekované výrobky" Division of Injection Mouldings 34,8% 30,6% 

Prevádzka "Fólie" Division of Foils 26,4% 22,3% 

 

39%

35%

26%

2013

Rúry/Pipes

Vstrekované výrobky/Injection Mouldings

Fólie/Foils

47%31%

22%

2014

Rúry/Pipes

Vstrekované výrobky/Injection Mouldings

Fólie/Foils

 
 
 
 
 
2.4 Teritoriálna štruktúra predaja / Territorial structure of sales 
 

  
2013 2014 

Tuzemsko Inland 64,4 % 70,0 % 

Česká republika The Czech Republic 13,8 % 12,4 % 

Ostatný export Remaining exports 21,8 % 17,5 % 

 

64%

14%

22%

2013

Tuzemsko/Inland

Česká republika/The Czech Republic

Ostatný export/Remainings exports

70,0%

12,4%

17,5%

2014

Tuzemsko/Inland

Česká republika/The Czech Republic

Ostatný export/Remainings exports
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2.5 Sociálny program spoločnosti / Social program 
 

Podnikovú sociálnu politiku považuje vedenie akciovej spoločnosti za dôležitú oblasť 
pracovnoprávnych vzťahov medzi zamestnávateľom a zamestnancami. Je si vedomé, že je dôkazom 

vyspelosti zamestnávateľa a významným činiteľom pri hodnotení zamestnávateľa v konkurenčnom 

prostredí.  
Vedenie akciovej spoločnosti venuje tejto oblasti zvýšenú pozornosť tak, aby táto oblasť 

pôsobila motivačne pri stabilizácii kvalitných zamestnancov. 
 

Je zameraná najmä : 

 
- na starostlivosť o pracovné prostredie z hľadiska vytvárania primeraných sociálnych, 

hygienických a estetických podmienok 
 

- na zabezpečovanie stravovania zamestnancov 
Stravovanie zamestnancov zabezpečuje dodávateľským spôsobom. Zamestnanci si môžu vybrať zo 6 

druhov energeticky hodnotných a kvalitných jedál. Zamestnanci pracujúci v noci a počas víkendu majú 

v ponuke dva druhy jedál.  
 

- na starostlivosť a prehlbovanie vzdelania zamestnancov 
V rámci prijatého programu výchovy a vzdelávania vynaložila akciová spoločnosť v roku 2014  

finančnú čiastku vo výške  3.584,63 €       
 
- na starostlivosť o regeneráciu pracovných síl 

Pre zamestnancov pracujúcich na rizikových pracoviskách zabezpečujeme pravidelné rekondičné 
pobyty.  

 
- na tvorbu a použitie sociálneho fondu 

Zamestnancom je z prostriedkov sociálneho fondu  poskytovaný príspevok na závodné stravovanie, 

príspevok na kultúru a šport, individuálnu regeneráciu pracovných síl, liečebné pobyty, príspevky 
darcom krvi, príspevok na dopravu do zamestnania, príspevky pri pracovných a životných jubileách 

a tiež sociálna výpomoc pri mimoriadnych životných situáciách. 
 

 

 
2.6 Ochrana životného prostredia / Environmental care 
 
 

Environmentálna činnosť 

 

Spoločnosť Plastika, a.s. je držiteľom ISO certifikátov systému riadenia kvality 

a environmentálneho manažérstva. 

V oblasti životného prostredia spoločnosť v roku 2014 pokračovala v zmysle zavedených procesov 

v identifikácii environmentálnych vplyvov .  

V súlade so zavedenými štandardami bolo cieľom roka 2014: 

- šetriť prírodné zdroje šetrením energiami, surovinami a ostatnými materiálmi 

- minimalizovať odpad v rámci výrobného procesu 

- dodržiavať stanovené limity vypúšťania odpadových vôd  

- dodržiavať limity vypúšťania emisií do ovzdušia 

- zvyšovať environmentálne povedomie a havarijnú pripravenosť svojich zamestnancov    
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Ochrana vôd 
 

Na ochranu pôdy a podzemných vôd spoločnosť prevádzkuje modernú úpravňu vôd na princípe 

reverznej osmózy. Množstvo vypúšťaných odpadových vôd  je hlboko pod stanoveným povoleným 

limitom vypúšťania odpadových vôd. 

 

V roku 2014  neboli prekročené povolené množstvá vypúšťaných vôd. 

 

ROK 
LIMIT v 

m³ Množstvo vypustených odpad. vôd v m³ 

2009 267 495 76 111 
2010 267 495 85 200 
2011 267 495 76 542 
2012 150 125 92 075 
2013 150 125 71 119 
2014 150 125 70 472 

 

                            

                                                

        

 
 

 

 

 

 

 

Činnosť ochrany podzemných vôd a pôdy je zameraná nielen na zníženie množstva vypúšťaných vôd, 

ale aj na dodržiavanie kvalitatívnych parametrov týchto odpadových vôd.  

Kvalitu vody sleduje akreditovaná organizácia EurofinsBellNovamann, s.r.o., ktorá má oprávnenie pre 

túto činnosť. 
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Ukazovatele 

znečistenia Jednotka 
Povolený 

limit 

Skutočná hodnota ukazovateľov znečistenia  na odtoku z ČOV  

v rokoch  2009-14 

     
ROK 

2009 
ROK 

2010 
ROK 

2011 
ROK 
2012 

ROK 
2013 

ROK 
2014 

BSK5 (mg/l) 40 3,25 3,00 2,26 2,23 2,28 1,50 

CHSKCr (mg/l) 120 30,5 30,00 24,75 25,18 12,70 22,18 

NL (mg/l) 40 6,50 2,00 14,00 13,53 10,00 10,00 

NEL (mg/l) 1 0, 10 0,10 0,15 0,20 0,05 0,05 

RL* (mg/l) 1000 646 464 408 1395 577 566 

pH (  -  ) 8,5 7,84 7,39 7,46 8,02 7,94 7,64 
 

*  Vzhľadom  na kompaktnosť  všetkých  parametrov  grafu  je  tento  parameter  v  grafe  vyjadrený 

10 x menší. 

 

 

 

 
 

 

 

Plastika, a.s. v rámci programu ochrany vôd sleduje aj šetrenie pitnej vody a vody odobratej zo studní. 

Údaje o spotrebe pitnej vody a vody odobratej zo studní udávame v nasledujúcich tabuľkách. 

 

   

ROK 
Pitná voda v m³ Počet 

zamestnancov 
Spotreba pitnej vody na 

zamestnanca v m³ 
Odber  vody  zo studní 

v m³ 
2009 69 668 439 159 103 144 
2010 85 051 345 246 78 373 

2011 55 003 270 204 96 057 

2012 63 694 275 232 91 006 

2013 49 209 227 217 100 243 

2014 32 448 170 191 50 296 
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Spotreba chladiacej vody v m³ na tonu výroby: 

 

 

ROK 
Spotreba chladiacej vody   
v m3 na tonu výroby 

2009 193,30 
2010 172,10 
2011 76,02 
2012 44,53 
2013 42,69 

2014 11,08 
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Ochrana ovzdušia 

 

V porovnaní s rokom 2013 emisie do ovzdušia klesli o 69,53%. Ide najmä o vypúšťanie NOx 

z plynovej kotolne kde došlo k poklesu spotreby ZPN. 

                     

 

 EMISIE 

 

 

 
 

 

 

Emisie skleníkových plynov 

 

V  roku 2014  Plastika, a.s. nebola zaradená do schémy obchodovania s emisiami, no do ovzdušia 

vypustila 330 ton skleníkových plynov. V porovnaní s rokom 2013 je to o 763 ton CO₂ menej.  

Investície do oblasti ovzdušia – rekonštrukcia kotolne boli ešte v rokoch 2004 až 2005, čo sa prejavilo 

na stabilizácii vypúšťaného množstva CO2 na 1 mil. m³ spotrebovaného zemného plynu.    
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V oblasti ochrany ovzdušia  v zmysle platnej legislatívy bolo v roku 2014 vykonané oprávnené 

periodické  meranie  odpadových plynoch na strednom zdroji znečistenia ovzdušia – Potlačovanie. 

Ďalšie plánované oprávnené merania sa budú vykonávať v zmysle harmonogramu v roku 2015. 

 

 

Ochrana odpadového hospodárstva 

 

V oblasti odpadového hospodárstva bola činnosť zameraná na nakladanie s odpadmi v zmysle 

právnych predpisov.  

V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi množstvo odpadu stúplo  na  0,111 ton na tonu výroby, no 

tento nárast bol spôsobený vyššou likvidáciou železného šrotu, keď  Plastika a.s. likvidovala fyzicky 

a morálne opotrebované nepoužívané strojné zariadenia. 

 V tabuľke udávame prehľad celkového  vyprodukovaného odpadu v tonách na tonu výroby. Do 

celkového odpadu patrí  len nevratný technologický odpad a ostatný a nebezpečný odpad. 

 

 

ROK 
  

Výroba 
v tonách 

Vyprodukovaný 
odpad v tonách 

Odpad na tonu  
výroby v tonách 

r.2009 9 776 1 140 0,117 
r.2010 5 708 638,2 0,112 
r.2011 4 981 702,0 0,141 
r.2012 4 153 415,0 0,099 
r.2013 4 261 221,0 0,052 
r.2014 4 535 501,8 0,111 
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3. SÚVAHA / BALANCE SHEET 
 
 
3.1 Aktíva / Assets 
 
 

  k 31.12.2014 k 31.12.2013 

Spolu majetok v € 23 557 298 23 208 909 

Neobežný majetok v €                                              16 629 548 17 273 969 

  Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

  Dlhodobý hmotný majetok  15 096 681 17 179 167 

  Dlhodobý finančný majetok  1 532 867 94 802 

Obežný majetok v € 5 646 019 5 684 677 

  Zásoby 2 157 784 2 423 423 

  Dlhodobé pohľadávky  500 000 0 

  Krátkodobé pohľadávky  2 956 812 3 115 072 

  Finančné účty  31 423 146 182 

Časové rozlíšenie v € 1 281 731 250 263 
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3.2 Pasíva / Liabilities and equity 
 
 

  k 31.12.2014 k 31.12.2013 

Spolu vlastné imanie a záväzky v € 23 557 298 23 208 909 

Vlastné imanie v € -797 299 -6 869 588 

  Základné imanie   10 200 821 7 019 620 

  Emisné ážio     

  Ostatné kapitálové fondy     

  Zákonný rezervný fond      

  Ostatné fondy zo zisku     

  Oceňovacie rozdiely z precenenia -4 139 555 -4 043 084 

  Výsledok hospodárenia minulých rokov -4 863 115 -5 173 471 

  Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 995 450 -4 672 653 

Záväzky v € 21 354 286 26 697 958 

  Dlhodobé záväzky   1 030 415 

  Dlhodobé rezervy 91 945 112 595 

  Dlhodobé bankové úvery 7 874 926 8 724 926 

  Krátkodobé záväzky  5 287 660 4 373 980 

  Krátkodobé rezervy 43 923 69 818 

  Bežné bankové úvery  7 597 325 5 036 561 

  Krátkodobé finančné výpomoci  457 477 8 379 663 

Časové rozlíšenie v € 3 000 311 3 380 539 
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4. VÝKAZ ZISKOV A STRÁT / PROFIT AND LOSS STATEMENT 
 
 
 

Vybrané údaje z výkazu ziskov a strát v € k 31.12.2014 k 31.12.2013 

Čistý obrat 14 175 921 11 215 873 

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu 16 433 258 12 524 951 

Tržby z predaja tovaru  3 253 667 2 901 869 

Tržby z predaja vlastných výrobkov  7 553 986 7 141 751 

Tržby z predaja  služieb  888 760 301 346 

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob  -241 645 -460 659 

Aktivácia  760 401 909 620 

Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu  2 479 508 870 907 

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti  1 738 581 860 117 

Náklady na hospodársku činnosť spolu 17 472 651 16 014 236 

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 039 393 -3 489 285 

Pridaná hodnota  1 335 098 637 831 

Výnosy z finančnej činnosti spolu  6 168 1 126 

Náklady na finančnú činnosť spolu  959 336 1 184 490 

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti  -953 168 -1 183 364 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením  -1 992 561 -4 672 649 

Daň z príjmov  2 889 4 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v € -1 995 450 -4 672 653 
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5. VÝKAZ O PEŇAŽNÝCH TOKOCH (V EUR)/ CASH FLOW STATEMENT 
 
 

        2013   2014 

Zisk / strata   Profit / loss   -4 672 649   -1 992 561 

Čistý peňažný tok zo zákl. 
podnik. činn. 

  
Net financial medias from basic 
business activities   

 -964 329   -600 603 

Čistý peňažný tok z investičných 
činn. 

  
Net financial medias from 
investment activities   

71 933   -1 321 391 

Čistý peňažný tok z finančných 

činn. 
  

Net financial medias from 

financial activities   
859 905   1 807 235 

Stav peň. prostriedkov na zač. 

obdobia 
  

Level of financial means and 
financial equivalents at the 

begining of the accounting period   

178 673   146 182 

Stav peň. prostriedkov na konci 

obdobia 
  

Level of financial means and 
financial equivalents at the end of 

the accounting period   

146 182   31 423 

 
 
 
6.  NÁVRH NA VYSPORIADANIE STRATY 

 

 Plastika, a.s. za rok 2014 vykázala stratu vo výške – 1 995 450,17 EUR. Predstavenstvo a.s. 
Plastika predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie ročnú účtovnú závierku a návrh na 

vysporiadanie straty za rok 2014 nasledovne : 

 
 

 

 

Výsledok hospodárenia za rok 2014 pred zdanením - 1 992 561,31 

Pripočítateľné položky 1 020 226,73 

Odpočítateľné položky -  573 634,97 

Daňový základ - 1 545 969,55 

Daň vybraná zrážkou z výnosových úrokov - 8,86 

Odložený daňový záväzok 0,00 

Daň z príjmu - daňová licencia -   2 880,00 

Úľava na dani 0,00 

Výsledná daň  0,00 

Výsledok hospodárenia za rok 2014 po zdanení  - 1 995 450,17 

 

 Návrh na vysporiadanie straty : 

Použitie zákonného rezervného fondu 0,00 

Neuhradená strata z minulých rokov - 1 995 450,17 
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7. INFORMÁCIA O OČAKÁVANEJ HOSPODÁRSKEJ A FINANČNEJ  
    SITUÁCII V ROKU 2015 / INFORMATION ON EXPECTED  
    ECONOMIC AND FINANCIAL SITUATION IN 2015 
 
 

Podnikateľský zámer na rok 2015 predpokladá dosiahnuť naledovné ukazovatele : 

- zvýšiť medziročne tržby na 14,643 mil. € 

- nárast pridanej hodnoty na 2,743 mil. € 

- znížiť medziročne stratu z -1,995 mil.€   na -0,040 mil. €  
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8. VYHLÁSENIE O SPRÁVE A RIADENÍ / DECLARATION ABOUT 

ADMINISTRATION AND CONTROL 
 

1) Odkaz na kódex o riadení spoločnosti 

 

Spoločnosť má vypracovaný Kódex správy a riadenia, ktorý je prístupný elektronickej forme na 

internetovej stránke spoločnosti www.plastika.sk. 

 

2) Významné informácie o metódach riadenia. 

Významné informácie o metódach riadenia sú zverejňované vo forme interných noriem                                    

( príkazy, organizačné smernice, metodické pokyny a sú prístupné v písomnej ako aj v elektronickej 

forme na internej sieti). 

 

3)  Informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti. 

 

Spoločnosť nezaznamenala odchýlky od kódexu o riadení spoločnosti.   

4) Informácie o činnosti valného zhromaždenia 

 

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí: 

a) zmena stanov, 

b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť 

základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie dlhopisov, 

c) voľba a odvolanie členov predstavenstva, určenie predsedu  predstavenstva  

d) voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti (ďalej len "dozorná rada") s výnimkou 

členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami, 

e) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej 

závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku, alebo úhrade strát a  určení tantiém, 

f) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné 

papiere a naopak,  

g) rozhodnutie o vydaní dlhopisov, 

h) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy, 

i) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami  na regulovanom trhu  a rozhodnutie o tom, 

že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou, 

j) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo tieto stanovy  zahŕňajú do pôsobnosti 

valného zhromaždenia, 

k) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy  o prevode časti podniku, 

l) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov dozornej rady , 

m) schválenie rokovacieho poriadku valného zhromaždenia . 

2. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ Obchodný 

 zákonník alebo tieto  stanovy nevyžadujú inú väčšinu. 

3. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia  o zmene stanov, zvýšení alebo znížení 

základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210 
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Obchodného zákonníka, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení 

spoločnosti alebo zmene právnej  formy je potrebná 2/3 väčšina hlasov prítomných akcionárov a 

musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. 

4. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia  o skončení obchodovania na burze  s  

 akciami spoločnosti a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou 

 spoločnosťou je potrebná 2/3 väčšina hlasov prítomných akcionárov. 

5. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií         

a o obmedzení prevoditeľnosti  akcií na meno sa vyžaduje aj súhlas 2/3 väčšiny hlasov akcionárov, 

ktorí vlastnia tieto akcie. 

 

6. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov.  Akcionár sa zúčastňuje 

na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení  na základe písomného splnomocnenia. Ak 

akcionár  udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na 

jednom valnom zhromaždení  viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu 

splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení  zapísal do listiny prítomných skôr. Ak viacerí 

akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže 

na valnom zhromaždení  hlasovať za každého takto  zastúpeného akcionára samostatne. Ak je 

splnomocnencom člen dozornej rady spoločnosti tento musí akcionárovi oznámiť všetky 

skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie akcionára o udelení splnomocnenia na 

zastupovanie na valnom zhromaždení spoločnosti členom dozornej rady. Súčasťou splnomocnenia 

musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného 

zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára. Ak 

akcionár vykonáva  svoje práva prostredníctvom splnomocnenca, originál splnomocnenia musí byť 

odovzdaný zapisovateľovi pre účely evidencie. Splnomocnenie platí len na jedno valné 

zhromaždenie vrátane jeho prípadného opätovného zvolania. 

 

7. Splnomocnenec musí byť na účasť na valnom zhromaždení  splnomocnený písomným 

splnomocnením obsahujúcim  názov a sídlo právnickej osoby, IČO, alebo meno, priezvisko, rodné 

číslo a bydlisko fyzickej osoby (IČO, resp. rodné číslo sa neuvádza u zahraničnej osoby) tak 

akcionára ako aj splnomocnenca, počet a menovitú hodnotu akcií, ktoré ho oprávňujú na 

hlasovanie a úradne overený podpis akcionára. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie zúčastní 

valného zhromaždenia, jeho splnomocnenie sa stane bezpredmetným. 

8. Ak má akcionár  akcie na viac ako jednom účte cenných papierov, spoločnosť musí umožniť jeho 

zastúpenie  jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov podľa 

osobitného predpisu. 

9. Predstavenstvo spoločnosti vydá vzor tlačiva písomného splnomocnenia tak, aby bolo v súlade so 

všeobecnými náležitosťami tohto úkonu podľa osobitného predpisu.  Spoločnosť je  povinná 

prijímať oznámenie o vymenovaní  splnomocnenca, zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní 

udeleného splnomocnenia aj prostredníctvom elektronických prostriedkov. 

10. Ak spoločnosť vydala zaknihované akcie, právo akcionára zúčastniť sa na valnom  zhromaždení 

 sa  overuje  na základe výpisu z registra emitenta vedeného v  zákonom ustanovenej 

 evidencii cenných papierov. “ 

11. Predstavenstvo je povinné zvolať valné zhromaždenie v lehote šiestich mesiacov po uplynutí 

predchádzajúceho účtovného obdobia. 

12. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom možno 

zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo 

najmä vtedy ak : 

a) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie, 
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b) požiada o to akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje 

najmenej 5 % základného imania, písomne s uvedením dôvodov na prerokovanie 

navrhovaných záležitostí,  

c) ak zistí, že  strata spoločnosti presiahla hodnotu 1/3 základného imania alebo to možno 

predpokladať, a predloží valnému zhromaždeniu návrhy opatrení. 

13. V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 12 písm. b) tohoto článku, 

predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo 

dňa keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie. Predstavenstvo nie je oprávnené meniť 

navrhovaný program valného zhromaždenia. Predstavenstvo je oprávnené navrhovaný program 

valného zhromaždenia doplniť iba so súhlasom osôb, ktoré požiadali o zvolanie mimoriadneho 

valného zhromaždenia podľa bodu 12, písm. b. týchto stanov. Žiadosti akcionárov uvedených 

v bode 12.písm.b) stanov možno vyhovieť len vtedy, ak títo akcionári preukážu, že sú majiteľmi 

akcií najmenej 3 mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného 

zhromaždenia predstavenstvom podľa 1vety tohto bodu.  

 

14. Na žiadosť akcionára, alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje 

najmenej 5% základného imania predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program 

rokovania valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať. 

Žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh 

uznesenia valného zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať. 

Ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po zaslaní pozvánky na valné 

zhromaždenie alebo po uverejnení oznámenia o konaní valného zhromaždenia,  predstavenstvo 

uverejní  doplnenie programu valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným 

stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia najmenej desať dní pred konaním valného 

zhromaždenia. Ak takéto oznámenie doplnenia programu valného zhromaždenia nie je možné, 

možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia len podľa ust. § 185 

ods. 2 Obchodného zákonníka. Predstavenstvo  je povinné oznámenie doplnenia programu 

uverejniť do 10 dní pred konaním valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionári podľa ust. § 181  

ods. 1 Obchodného zákonníka doručia najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia. 

 

15.Oznámenie o konaní valného zhromaždenia uverejňuje predstavenstvo spoločnosti  v lehote 

najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia v periodickej tlači  s celoštátnou pôsobnosťou 

uverejňujúcou burzové správy. Pozvánka na valné zhromaždenie a oznámenie o konaní valného 

zhromaždenia musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi.  

16.Akcionár sa na valnom zhromaždení zúčastňuje na svoje náklady. 

17.Rozhodujúci deň na určenie osoby  oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné 

zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti, pričom  tento deň nemôže byť určený 

na skorší deň, ako je piaty  deň nasledujúci po dni konania valného zhromaždenia a na neskorší deň 

ako je 30. deň od konania valného zhromaždenia. 

18.Spôsob a miesto výplaty dividendy určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku. 

Dividenda je splatná najneskôr do  60 dní od rozhodujúceho dňa určeného podľa článku VI. bod 11 

stanov. Spoločnosť  vyplatí dividendu akcionárom na svoje náklady a nebezpečenstvo. 

19. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia obsahuje tieto údaje: 

a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,  

b) miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia,  

c) označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie,  

d) program rokovania valného zhromaždenia,  

e) rozhodujúci deň pre uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení,  

f) poučenie akcionára o práve účasti na valnom zhromaždení a o práve hlasovať na ňom, 

g) poučenie o práve akcionára požadovať na valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia 

podľa § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka a o práve zaradiť ním určenú záležitosť do 

programu rokovania valného zhromaždenia podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka, 
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vrátane lehôt na ich uplatnenie. Ak internetová stránka spoločnosti obsahuje poučenie o 

týchto právach, stačí, ak pozvánka na valné zhromaždenie alebo oznámenie o konaní 

valného zhromaždenia obsahuje lehoty na uplatnenie daných práv akcionára spolu s 

informáciou o uverejnení poučenia na internetovej stránke spoločnosti, 

h) poučenie o možnosti zúčastniť sa valného zhromaždenia v zastúpení na základe 

písomného splnomocnenia podľa čl. VIII,  bod 6 až 9 týchto stanov. K poučeniu sa pripojí 

vzor tlačiva, ktoré sa pri hlasovaní prostredníctvom splnomocnenca môže použiť  

i) určenie spôsobu, miesta a času na získanie úplného znenia dokumentov a návrhy 

prípadných uznesení valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného 

programu rokovania valného zhromaždenia, 

j) uvedenie internetovej adresy, na ktorej sú uverejnené údaje a dokumenty podľa čl. VIII, 

bod 20, písm. c - e) 

k) uvedenie elektronického prostriedku, ktorého prostredníctvom spoločnosť uverejňuje 

informácie podľa osobitného predpisu, 

l) podstata navrhovaných zmien stanov, ak je v programe valného zhromaždenia zaradená 

zmena stanov, 

m) upozornenie na práva akcionára nahliadnuť do informácií a dokumentov podľa písm. l) a 

m) tohto bodu v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia a o 

práve vyžiadať si kópie návrhu stanov a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov 

jednotlivých orgánov spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne ich zaslanie 

na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo, 

n) poučenie o možnosti akcionára nahliadnuť do účtovnej závierky  podľa §-192 odst.1 

Obchodného zákonníka v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného 

zhromaždenia a o práve akcionára. Ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý zriadil 

na akcie spoločnosti záložné právo v prospech spoločnosti ,vyžiadať si  zaslanie kópie 

účtovnej závierky na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo, 

o) iné údaje podľa týchto stanov. 

 

20. Spoločnosť uverejní najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia na svojej 

internetovej stránke: 

a) oznámenie o zvolaní valného zhromaždenia s údajmi podľa bodu. 19 tohto článku,  

b) celkový počet akcií a hlasovacích práv, ktoré sú s akciami spojené ku dňu uverejnenia 

oznámenia o konaní valného zhromaždenia. Ak je základné imanie spoločnosti rozdelené na 

viac druhov akcií, spoločnosť uvedie pre každý druh akcie ich počet vrátane hlasovacích práv, 

ktoré sú spojené s jednotlivým druhom akcií, 

c) úplné znenie všetkých dokumentov, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu 

rokovania valného zhromaždenia, 

d) návrhy prípadných uznesení valného zhromaždenia podľa jednotlivých bodov programu 

rokovania valného zhromaždenia a stanovisko predstavenstva ku každému bodu programu 

rokovania valného zhromaždenia, ku ktorému sa nepredkladá návrh uznesenia,  

e) vzor tlačiva písomného splnomocnenia, ktoré sa môže použiť pri hlasovaní v zastúpení na 

základe splnomocnenia podľa čl. VIII bod 6 - 9 týchto stanov,  

f) spôsob a prostriedky, ktorými spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, 

o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca prostredníctvom 

elektronických prostriedkov a s tým súvisiace technické náležitosti. 

 

21. Údaje a dokumenty podľa bodu 20 tohto článku musia byť uverejnené na internetovej stránke 

spoločnosti nepretržite až do konania valného zhromaždenia. 

22. Ak spoločnosť nebude môcť z technických príčin vzory tlačiva písomného splnomocnenia 

uverejniť na svojej internetovej stránke, uvedie na nej informáciu, ako možno tlačivá získať 

v listinnej podobe. Spoločnosť zašle vzor tlačiva na vlastné náklady každému akcionárovi, 

ktorý o to požiada, a to na adresu ním na tento účel uvedenú. 
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23. Ak bol spoločnosti doručený prejav vôle, ktorý je výkonom práva akcionára zúčastniť sa a 

hlasovať na valnom zhromaždení, ale tento bol urobený v inej forme ako s použitím vzorov 

tlačív uverejnených alebo zaslaných akcionárovi spoločnosťou, nemožno tento prejav vôle 

vyhlásiť za neplatný len z tohto  dôvodu.  

24. Skutočnosť, že vzor tlačiva bol akcionárovi zaslaný tak, že tento ho nemohol použiť pri 

výkone svojho práva zúčastniť sa a hlasovať na valnom zhromaždení, nie je dôvodom na 

vyslovenie neplatnosti prijatých uznesení valného zhromaždenia. 

 

   ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 

1. Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečuje predstavenstvo. 

2. Predstavenstvo zabezpečuje zápis akcionárov do listiny prítomných, ktorá obsahuje najmä tieto 

údaje: 

a) ak je akcionárom právnická osoba, jej názov a sídlo, 

b) ak je akcionárom fyzická osoba, jej meno, priezvisko, bydlisko, 

c) údaje o splnomocnencovi akcionára, (meno, priezvisko, bydlisko) 

d)  menovitá hodnota akcií oprávňujúca akcionára na hlasovanie. 

3. Listina prítomných musí byť označená názvom akciovej spoločnosti a dátumom konania valného 

zhromaždenia. Správnosť  listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného 

zhromaždenia a zapisovateľ, zvolení podľa stanov. Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej 

osoby do listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodmi 

odmietnutia. Listina prítomných je prílohou zápisnice z konania valného zhromaždenia. 

4. Predstavenstvo súčasne zabezpečí pre každého akcionára hlasovací lístok, na ktorom je  výrazne 

vyznačený počet jeho hlasov. 

5. Valné zhromaždenie sa spravidla koná v mieste sídla spoločnosti. V odôvodnených prípadoch sa 

môže konať v mieste v územnom obvode toho obchodného súdu, v ktorom je spoločnosť 

registrovaná. 

6. Valné zhromaždenie  zvolí svojho  predsedu, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice 

a potrebný počet osôb poverených spočítaním hlasov. Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr v celku 

o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom. Ak nebudú kandidáti takto zvolení, 

predstavenstvo zmení kandidátov podľa návrhu akcionárov. V prípade potreby môže dať 

predstavenstvo hlasovať o niektorých kandidátoch osobitne.  

7. Do zvolenia  predsedu valného zhromaždenia  poverí predstavenstvo jeho vedením svojho  člena 

alebo inú osobu; ak taká osoba nie je na valnom zhromaždení prítomná, môže valné zhromaždenie 

do zvolenia jeho predsedu viesť ktorýkoľvek z akcionárov spoločnosti. 

8. Zápisnica o valnom zhromaždení  obsahuje: 

a) obchodné meno a sídlo spoločnosti, 

b) miesto a čas konania valného zhromaždenia, 

 c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb 

 poverených sčítaním hlasov, 

d) opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia, 

e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania, pri každom bode 

programu  valného zhromaždenia, 

f) obsah protestu akcionára, člena predstavenstva alebo dozornej rady týkajúceho sa 

 rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada, 
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a) ak akcionár  na valnom zhromaždení požiada, musí zápisnica z valného zhromaždenia 

obsahovať údaj o: 

1.  počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy,  

2.  pomernej časti základného imania, ktoré odovzdané platné hlasy predstavujú,  

3.  celkovom počte odovzdaných platných hlasov,  

4. počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane informácie o počte      

akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania. 

 
9. K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené na valnom zhromaždení na  prerokovanie. 

      Predstavenstvo zabezpečuje vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaždení do 15 dní od jeho    

 ukončenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ a predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení     

 overovatelia. 

10. Spoločnosť uverejní výsledky hlasovania v súlade s bodom 8, písm. g) v lehote 15 dní od 

skončenia valného zhromaždenia na svojej internetovej stránke, ak ju má zriadenú. 

11. V prípade, že sa podľa právnych predpisov vyžaduje notárska zápisnica, predstavenstvo je povinné 

 zabezpečiť zosúladenie obsahu zápisnice podľa bodu 8. tohoto článku s notárskou zápisnicou. 

 Zápisnice  o valnom zhromaždení spolu s oznámením o konaní valného zhromaždenia a zoznam 

 prítomných akcionárov spoločnosť uschováva po celý čas jej trvania. Pri zániku spoločnosti bez 

 právneho nástupcu  ich spoločnosť odovzdá príslušnému štátnemu archívu. 

 

 ROZHODOVANIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 

1. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je 

podaných viac návrhov, rozhoduje o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať, predseda valného 

zhromaždenia. Hlasuje sa aklamáciou (verejne) hlasovaním s  hlasovacím lístkom. Výsledok 

hlasovania oznamujú osoby poverené sčítaním hlasov predsedovi valného zhromaždenia a 

zapisovateľovi. 

2. Tajne sa  hlasuje na návrh  akcionára. Podmienkou uplatnenia tajného  hlasovania je, že takýto 

spôsob musí byť odsúhlasený valným zhromaždením  väčšinou hlasov prítomných akcionárov.  

3. Valné zhromaždenie  rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ obchodný 

zákonník alebo stanovy nevyžadujú inú väčšinu. 

 

 

5) Informácie o činnosti predstavenstva a dozornej rady 

 

PREDSTAVENSTVO 

1. 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 týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo 

dozornej rady. Členovia predstavenstva, ktorí konajú v mene  spoločnosti a spôsob, ktorým tak 

robia, sa zapisujú do obchodného registra. 

2. Predstavenstvo spoločnosti má päť členov. 

3. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie zároveň  určí 

predsedu a podpredsedu predstavenstva. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť  rokov, s 

výnimkou podľa bodov 4 a 5 tohoto článku, funkčné obdobie končí až voľbou nových členov.  

4. Predstavenstvo, ktorého počet volených členov neklesol pod polovicu, môže kooptovať po 

odsúhlasení dozornou radou náhradných členov do nasledujúceho zasadnutia valného 

zhromaždenia. Nasledujúce valné zhromaždenie kooptovaných členov predstavenstva  potvrdí, 

alebo zvolí nových. 
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5. Člen predstavenstva môže z funkcie odstúpiť. Je však povinný oznámiť to písomne 

predstavenstvu. Výkon jeho funkcie končí dňom splnenia podmienok určených     

predstavenstvom. 

 

6. V prípade, že člen predstavenstva, ktorý je súčasne v pracovnom pomere so spoločnosťou, dostane 

z tohto pracovného pomeru výpoveď z dôvodov porušenia pracovnej disciplíny prestáva byť dňom 

skončenia pracovného pomeru členom predstavenstva. Ak je ktorýkoľvek člen predstavenstva 

odsúdený za trestný čin, končí jeho členstvo v predstavenstve najneskôr do 1 mesiaca odo dňa, 

kedy sa o jeho odsúdení predstavenstvo alebo spoločnosť dozvedeli. Ak   člen predstavenstva 

poruší zákaz konkurencie, prestáva byť členom predstavenstva najneskôr do 1 mesiaca odo dňa, 

kedy sa o tomto porušení zákazu predstavenstvo alebo spoločnosť dozvedeli. 
 

7. Predstavenstvo zvoláva a vedie predseda alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby, 

najmenej raz za dva mesiace. Zvolanie predstavenstva sa vykonáva písomnou pozvánkou, 

doručenou najmenej 10 dní vopred. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program 

rokovania. Ak všetci členovia predstavenstva súhlasia, desaťdňová lehota nemusí byť dodržaná. 

Rokovania predstavenstva sa môže zúčastniť člen dozornej rady, ako to dozorná rada požiada.  

8. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na prijatie 

uznesenia je potrebný súhlas väčšiny prítomných členov.  

9. Hlasovanie mimo zasadnutia predstavenstva v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, môže byť 

nahradené písomnou formou, pričom hlasujúci sa považujú za prítomných. Za písomnú formu pre 

takéto hlasovanie sa považujú aj telegrafické, ďalekopisné a telefaxové prejavy po ich 

telefonickom overení.  

10. O priebehu zasadania predstavenstva a o jeho rozhodnutiach sa vyhotovujú zápisnice podpísané 

predsedom predstavenstva a zapisovateľom. Zápisnica musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti 

z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí, musí byť 

doručená každému členovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady. Zápisnica musí obsahovať 

aj všetky rozhodnutia prijaté písomnou formou podľa čl. XI. bod 9 v čase od predchádzajúceho 

rokovania  predstavenstva.  

11. Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú 

súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva spôsobom uvedeným v čl. XX. 

12. Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.  

13. Na členov predstavenstva sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia § 196 Obchodného zákonníka 

o zákaze konkurencie. 

14. Náklady spojené s výkonom činnosti predstavenstva uhrádza spoločnosť. 

15. Zasadnutie predstavenstva sa koná spravidla v sídle spoločnosti. 

16. Členom predstavenstva patrí za výkon ich funkcie tantiéma vo výške stanovenej valným    

zhromaždením. Členom predstavenstva patrí za výkon ich funkcie aj mesačná odmena podľa 

pravidiel schválených dozornou radou.  

17. Predstavenstvo: 

 vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné 

záležitosti, 

 vykonáva zamestnávateľské práva, 

 zvoláva valné zhromaždenie, 

 vykonáva uznesenia valného zhromaždenia, 

 rozhoduje o použití rezervného fondu, 

 zabezpečuje riadne vedenie  účtovníctva spoločnosti  
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a) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie: 

 návrhy na zmeny stanov 

 návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania 

 návrhy na vydanie dlhopisov  

 návrhy na poverenie zvýšiť základné imanie predstavenstvom  

 riadnu individuálnu, mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, návrh na rozdelenie zisku alebo 

úhradu strát vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém 

 audítora spoločnosti   

 návrh na zrušenie spoločnosti, 

b) predkladá valnému zhromaždeniu ako súčasť výročnej správy  správu o podnikateľskej činnosti 

spoločnosti a stave jej majetku: 

c) informuje valné zhromaždenie: 

 o podnikateľskom pláne bežného roka so zapracovaním pripomienok dozornej rady. 

d) predkladá  dozornej rade:  

 materiály uvedené v čl. XII. bod 10  

 informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie ako aj o 

predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti najmenej raz do roka 

e) informuje dozornú radu:  

 bezodkladne o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej 

činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu 

 zvolaní mimoriadneho valného zhromaždenia  predstavenstvom spoločnosti  v prípade, ak 

predstavenstvo zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu 1/3 základného imania alebo to 

možno predpokladať  

 písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s 

predpokladaným vývojom  na žiadosť dozornej rady 

f) Predstavenstvo schvaľuje:  

 pravidlá tvorby a použitia fondov tvorených spoločnosťou, 

 prevody vlastníctva k nehnuteľnému majetku, zaťaženie nehnuteľností a prenájom na dobu dlhšiu 

ako dva roky, 

 schvaľuje získanie a scudzenie majetkových účastí vrátane majetkových vkladov alebo ich 

zvýšenia do obchodných spoločností, družstiev a iných spoločností, 

 schvaľuje významné finančné transakcie spoločnosti vymedzené v Štatúte predstavenstva, 

 schvaľuje štatutárne normy spoločnosti, 

 návrh ceny a iných návrhov v konaní o cenovej regulácii pred Úradom pre reguláciu sieťových 

odvetví a Radou pre reguláciu podľa osobitného zákona. 

18. Predstavenstvo je povinné pri predložení týchto informácií zabezpečiť zachovanie obchodného   

 tajomstva a zamedziť úniku informácií a skutočností, ktorých prezradením by mohla spoločnosti 

 vzniknúť škoda. 
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19. Predstavenstvo vymenúva a odvoláva generálneho riaditeľa , ktorý zodpovedá     

predstavenstvu za výrobné, obchodné, prevádzkové a personálne záležitosti. Uzatvára  

s generálnym riaditeľom  zmluvu o individuálnych pracovných a platobných podmienkach.  

 

Informácia o činnosti dozornej rady : 

 

1. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej 

 činnosti spoločnosti.  

2. Dozorná rada má troch členov.  

3. Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba. Člen dozornej rady  nesmie byť zároveň 

 členom predstavenstva, prokuristom, osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri 

 konať v mene spoločnosti. 

4. Dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou 

 prítomných akcionárov.  Jednu tretinu volia a odvolávajú zamestnanci spoločnosti, ak má 

 spoločnosť v čase voľby viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere. 

5.  Funkčné obdobie členov dozornej rady je 5 rokov, končí sa však až voľbou nových členov 

 dozornej  rady. Predsedu dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady, 

 pričom dotknutá  osoba nehlasuje.  

6.  Člen dozornej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť. Je však povinný oznámiť to dozornej rade. 

 Výkon jeho funkcie končí dňom , ktorý určí dozorná rada.  
 

7. V prípade, že člen dozornej rady, ktorý je súčasne v pracovnom pomere so spoločnosťou, dostane 

z tohto pracovného pomeru výpoveď z dôvodov porušenia pracovnej disciplíny prestáva byť dňom 

skončenia pracovného pomeru členom dozornej rady. Ak je ktorýkoľvek člen dozornej rady 

odsúdený za trestný čin, končí jeho členstvo v dozornej rade najneskôr do 1 mesiaca odo dňa, 

kedy sa o jeho odsúdení dozorná rada alebo spoločnosť dozvedeli. Ak   člen dozornej rady poruší 

zákaz konkurencie, prestáva byť členom dozornej rady najneskôr do 1 mesiaca odo dňa, kedy sa 

o tomto porušení zákazu dozorná rada  alebo spoločnosť dozvedeli. 
 

8. Ak by sa odstúpením členov dozornej rady volených valným zhromaždením znížil počet členov 

 pod polovicu,  môže dozorná rada vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia 

 valného zhromaždenia. Tento prípad sa nevzťahuje na člena dozornej rady voleného 

 zamestnancami spoločnosti. V takomto prípade sa do 30 dní od prijatia abdikácie uskutočnia 

 voľby nového člena dozornej rady. Ak by sa odstúpením členov dozornej rady znížil počet členov 

 pod polovicu, dozorná rada je povinná bez zbytočného odkladu zvolať mimoriadne valné 

 zhromaždenie, ktoré rozhodne o ich odstúpení a zvolení nových členov dozornej rady.  

9. Dozornú radu zvoláva jej predseda najmenej raz za kalendárny štvrťrok. Pre rokovanie dozornej 

 rady a spôsob jej rozhodovania platia ustanovenia čl. XI. bod 7 primerane. 

10. Dozorná rada posudzuje: 

a) návrh predstavenstva na zrušenie spoločnosti,  

b) návrh predstavenstva na vymenovanie likvidátora spoločnosti. 

c) pravidlá tvorby a použitia fondov tvorených spoločnosťou 

d) podnikateľský  plán bežného roka, 

e) návrh plánu rozdelenia zisku, ktorý obsahuje najmä: 

 odvod daní, 

 prídel do rezervného fondu, 
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 prídely do ostatných fondov tvorených spoločnosťou, 

 ostatné použitie zisku, 

 použitie prostriedkov nerozdeleného zisku. 

11. Dozorná rada schvaľuje na návrh predstavenstva štatút predstavenstva, ktorý určí najmä rozdelenie 

 právomocí a zodpovedností členov predstavenstva, vymedzenie významných finančných a 

 obchodných transakcií spoločnosti podliehajúcich schváleniu dozornou radou, delegovanie 

 právomocí na nižšie riadiace zložky, udeľovanie prokúry, 

12.  Dozorná  rada udeľuje predchádzajúci súhlas v prípadoch ak spoločnosť poskytuje úver, pôžičku,          

prevádza alebo poskytuje do užívania majetok spoločnosti alebo zabezpečuje záväzok členovi 

predstavenstva,  prokuristovi alebo inej osobe, ktorá je oprávnená  konať za spoločnosť a osobám 

im blízkym alebo osobám, ktoré konajú na ich účet za podmienok  obvyklých v bežnom 

obchodnom styku. Dozorná rada udeľuje predchádzajúci súhlas s uzatvorením zmluvy o poistení 

zodpovednosti za škodu spôsobenú členom predstavenstva pri výkone funkcie člena 

predstavenstva 

13. Dozorná rada  schvaľuje zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva a pravidlá  odmeňovania 

 členov predstavenstva.  

14.  Členovia dozornej rady  vykonávajú činnosti výboru pre audit.  

15. Dozorná rada zvoláva valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti, a na valnom 

zhromaždení navrhuje potrebné opatrenia. Pre spôsob zvolávania valného zhromaždenia platia 

primerane ust. § 184 Obchodného zákonníka a ust . čl. VIII. bod 10 stanov. 

16. Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom zhromaždení a sú povinní  oboznámiť valné 

zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti. 

17. Rozdielny názor členov dozornej rady zvolených zamestnancami spoločnosti  a stanovisko 

menšiny členov dozornej rady , ak títo o to požiadajú, sa oznámi valnému zhromaždeniu spolu so 

závermi ostatných členov dozornej rady. 

18. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa 

činnosti spoločnosti a kontrolujú, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a 

či sa podnikateľská činnosť spoločnosti  uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a 

pokynmi valného zhromaždenia. Pritom kontroluje a valnému zhromaždeniu predkladá závery a 

odporúčania týkajúce sa najmä : 

1. plnenia úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu, 

2. dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti, 

        3. hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku                        

spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok. 

19. Dozorná rada preskúmava účtovné závierky, ktoré  je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa 

 osobitného predpisu a  návrh na rozdelenie zisku alebo  na úhradu strát a  predkladá svoje 

 vyjadrenie valnému zhromaždeniu.  

20. Na členov dozornej rady sa vzťahuje zákaz konkurencie v rozsahu ustanovenom v ust. § 196 

Obchodného zákonníka.  

21. Dozorná rada rozhoduje väčšinou hlasov všetkých svojich členov. O zasadaní dozornej rady sa 

vyhotovuje zápisnica podpísaná jej predsedom. V zápisnici sa uvedú aj stanoviská menšiny členov 

dozornej rady, ak títo o to požiadajú; vždy sa uvedie rozdielny názor členov dozornej rady 

zvolených zamestnancami spoločnosti. 

 

22. Akcionár má právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady; o takto získaných  

informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť.   
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23.  Spoločnosť môže s členom dozornej rady, ktorý je zamestnancom spoločnosti, skončiť pracovný 

pomer výpoveďou, alebo znížiť mu platové zaradenie v čase jeho funkčného obdobia a v dobe 

jedného roku po skončení členstva v dozornej rade len s predchádzajúcim súhlasom 

nadpolovičnej väčšiny ostatných členov dozornej rady. 

24.  Náklady spojené s výkonom činnosti dozornej rady uhrádza spoločnosť. 

 

25. Členom dozornej rady patrí za výkon ich funkcie tantiéma vo výške určenej valným 

zhromaždením ako aj mesačná odmena, ktorej výšku určuje valné zhromaždenie. 

 

6) Údaje o štruktúre základného imania  

 

Základné imanie spoločnosti je 10.200.821,-EUR (desať miliónov dvestotisíc osemstodvadsaťjeden 

euro).  Základné imanie spoločnosti ku dňu jej vzniku bolo vytvorené vkladom zakladateľa 

uvedeným     

v zakladateľskej listine. 

Základné imanie je rozdelené  na spolu 9.073.997 ks (slovom deväť miliónov sedemdesiattritisíc 

deväťstodeväťdesiat sedem) kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe, pričom 

692.750 ks (slovom šesťstodeväťdesiatdvatisíc sedemstopäťdesiat) akcií je s menovitou hodnotou 

jednej akcie vo výške 2,-EUR (slovom  dve euro), 217.037 ks (slovom dvestosedemnásťtisíc 

tridsaťsedem) akcií je s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3,-EUR (slovom tri euro) 

a 8.164.210 ks (slovom osem miliónov stošesťdesiatštyritisíc dvestodesať) akcií je s menovitou 

hodnotou jednej akcie vo výške 1,-EUR (slovom jeden euro) . 
 

 

7) Údaje o obmedzení  prevoditeľnosti cenných papierov. 

 

Prevoditeľnosť cenných papierov  akcií spoločnosti nie je obmedzená.  

 

8 ) Údaje o kvalifikovanej účasti na základnom imaní  

 

Kvalifikovaná účasť spoločnosti Plastika, a.s. v iných spoločnostiach - s 10% alebo viac   

percentami na ZI alebo na hlasovacích právach: 

 - Plastika Machinery, s.r.o. od 15.2.2013 v konkurze, Plastika Bohémia s.r.o., Plastika-Nitra,    

   d.o.o. v likvidácii, - 100% na ZI a hlasovacích právach.                                                                                                                            

-  Plastika Hungária Kft. - 99 % na ZI a na  hlasovacích právach                                                                                                                                                                                                                  

-  Plastika Trading, s.r.o. od 6.12.2013 - 100 % na ZI a na hlasovacích právach          

                                                                                                                                                                                                                             

Kvalifikovaná účasť na základnom imaní Plastiky, a.s. - s 10 % alebo viac percentami na ZI alebo   

na hlasovacích právach: 90,67 % FINASIST,a.s. 

 

9)  Údaje  o majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením   

     opisu týchto  práv.  

Spoločnosť neeviduje žiadnych majiteľov cenných papierov s osobitnými právami kontroly.  

 

10) Údaje o spôsobe kontroly systému zamestnaneckých akcií 

Spoločnosť nie je emitentom zamestnaneckých akcií. 

 

11) Údaje o obmedzeniach hlasovacích práv 

 Žiadni akcionári nemajú obmedzené hlasovacie práva. Spoločnosť zaobchádza so všetkými  

 akcionármi rovnako, za rovnakých podmienok. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi   
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 menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 0,10 € pripadá jeden hlas. 

 

12) Údaje o dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré    

        viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv  

 

Spoločnosť nemá vedomosť o žiadnych dohodách medzi  medzi majiteľmi cenných papierov, 

ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích 

práv . 

 

13) Údaje o pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho   

 orgánu a zmenu stanov. 

 

Pravidlá voľby  a odvolania členov predstavenstva a dozornej rady sú definované v Stanovách 

akciovej spoločnosti. Stanovy sú uložené v zbierke listín podľa osobitného zákona. Zmena stanov, 

voľba orgánov spoločnosti patria do pôsobnosti valného zhromaždenia. 

 

14) Údaje o 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  

      Spoločnosť nemá vedomosť o žiadnych takýchto dohodách. 

 

15) Údaje o 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. 

       Náhrady zamestnancom sa poskytujú v zmysle kolektívnej zmluvy.  
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9. SPRÁVA AUDÍTORA, POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK 2014  / 
AUDITOR’S REPORT, NOTES TO THE  FINANCIAL STATEMENTS 2014 
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SPOLU MAJETOK
r. 02 + r. 33 + r. 74

02

01

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

03

04

052.

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Netto     3

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

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

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

Softvér
(013) - /073, 091A/

Oceniteľné práva
(014) - /074, 091A/

Goodwill
(015) - /075, 091A/

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

Obstarávaný
dlhodobý nehmotný
majetok
(041) - /093/

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

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

Pozemky
(031) - /092A/

A.

A.I.

A.I.1.

3.

4.

5.

6.

7.

A.II.

A.II.1.

Stavby
(021) - /081, 092A/

2.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

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

3.

M 18009/2014F SR č.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2020404892 00152781

63763850

40206552

23557298

23208909

55644762

39015214

16629548

17273969

818225

818225

0

818225

818225

0

0

53028017

37931336

15096681

17179167

2691454 2691454

2793033

13025737

9812148

3213589

3554735

36451324

27324534

9126790

10756114
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16

15

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

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

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

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

Obstarávaný
dlhodobý hmotný
majetok
(042) - /094/

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

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

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

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

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

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

3.

A.III.

A.III.1.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

4.

5.

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

Ostatné pôžičky
(067A) - /096A/

6.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

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

7.

M 18009/2014F SR č.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2020404892 00152781

859502

794654

64848

75285

1798520

265653

1532867

94802

1532867 1532867

94802

265653

265653

0
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30

29

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

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

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

Zásoby
súčet (r. 35 až
r. 40)

Materiál
(112, 119, 11X)
- /191, 19X/

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

Výrobky
(123) - /194/

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

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

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

B.

B.I.

8.

2.

3.

4.

5.

Zvieratá
(124) - /195/

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

B.I.1.

6.

B.II.

B.II.1.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

M 18009/2014F SR č.

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

9.

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

10.

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

11.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2020404892 00152781

6837357

1191338

5646019

5684677

2208387

50603

2157784

2423423

732849

10579

722270

686470

181963 181963

192980

931568

40024

891544

1119979

362007 362007

423994

500000 500000

500000 500000
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44

43

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

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

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

Odložená daňová
pohľadávka
(481A)

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

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

B.III.

B.III.1.

5.

6.

1.a.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

7.

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

M 18009/2014F SR č.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

2.

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

4.

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

1.a.

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

1.b.

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

1.c.

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

8.

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

1.b.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

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

2020404892 00152781

500000 500000

4097547

1140735

2956812

3115072

3683271

786001

2897270

2697475
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58

57

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

59

60

61

62

63

64

65

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

M 18009/2014F SR č.

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

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

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

6.

4.

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

Sociálne poistenie
(336A) - /391A/

7.

8.

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

B.IV.

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

2.

3.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

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

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

9.

Vlastné akcie a
vlastné obchodné
podiely
(252)

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

2.

3.

4.

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

B.IV.1.

66

67

68

69

70

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

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2020404892 00152781

3683271

786001

2897270

2697475

2067

414276

354734

59542

415530
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M 18009/2014F SR č.

72

71

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

73

74

75

76

77

78

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Účty v bankách
(221A, 22X, +/- 261)

Peniaze
(211, 213, 21X)

Finančné účty
r. 72 + r. 73

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

Náklady budúcich
období dlhodobé
(381A, 382A)

Náklady budúcich
období krátkodobé
(381A, 382A)

Príjmy budúcich
období dlhodobé
(385A)

2.

C.

C.1.

2.

3.

Príjmy budúcich
období krátkodobé
(385A)

4.

B.V.1.

B.V.

Bežné účtovné obdobie     4 Bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie      5

Číslo
riadku

c

84

Ostatné kapitálové fondy (413)

Zákonné rezervné fondy  r. 88 + r. 89

85

86

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

87

88

89

A.III.

2.

A.IV.1.

STRANA PASÍV

b

Ozna-
čenie

a

79

Zmena základného imania +/- 4192.

82

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

83

81

80

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

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

A.

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

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

Emisné ážio (412)A.II.

A.IV.

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

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2020404892 00152781

31423 31423

146182

12180 12180

16883

19243 19243

129299

1281731 1281731

250263

1114225 1114225

0

140219 140219

250263

27287 27287

0

23557298 23208909

-797299 -6869588

10200821 7019620

10200821 7019620
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Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

Číslo
riadku

c

95

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

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

96

Oceňovacie rozdiely z kapitálových
účastín (+/- 415)

97

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

98

Výsledok hospodárenia minulých rokov
r. 98 + r. 99

99

Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

100

Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

101

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

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

2.

A.VI.

3.

A.VI.1.

2.

A.VIII.

B.

B.I.

7.

8.

B.I.1.

STRANA PASÍV

b

Ozna-
čenie

a

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

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

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

Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

114

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

Odložený daňový záväzok (481A)

11.

12. 117

90

116

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

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

93

Štatutárne fondy  (423, 42X)

Ostatné fondy (427, 42X)

94

2. 92

91

M 18009/2014F SR č.

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

A.V.1.

A.VII.

A.VII.1.

1.a.

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

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

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

3.

4.

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

2. Čistá hodnota zákazky (316A)

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

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

9.

10.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2020404892 00152781

-4139555 -4043084

-3127226 -3030755

-1012329 -1012329

-4863115 -5173471

-4863115 -5173471

-1995450 -4672653

21354286 26697958

1030 415

1030 415
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Krátkodobé záväzky
súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)

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

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

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

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

Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)

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

Záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

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

Krátkodobé rezervy     r. 137 + r. 138

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

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

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

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

Výdavky budúcich období dlhodobé
(383A)

Výdavky budúcich období krátkodobé
(383A)

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

1.a.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

B.VI.

C.1.

C.

2.

Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

STRANA PASÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

Zákonné rezervy (323A, 451A)

B.V.

142

143

144Výnosy budúcich období dlhodobé
(384A)

3.

145Výnosy budúcich období krátkodobé
(384A)

4.

118

Čistá hodnota zákazky (316A)

10.

Dlhodobé rezervy    r. 119 + r. 120

120

Zákonné rezervy (451A)

121

Ostatné rezervy  (459A, 45XA)2.

122

Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)

1.b.

123

119

M 18009/2014F SR č.

B.II.

B.II.1.

B.III.

B.IV.

B.IV.1.

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

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

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

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

B.V.1.

B.VII.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2020404892 00152781

91945 112595

91945 112595

7874926 8724926

5287660 4373980

4603582 3873774

4603582 3873774

100569 113407

129625 135034

432839 226975

21045 24790

43923 69818

21123 13641

22800 56177

7597325 5036561

457477 8379663

3000311 3380539

107426 6478

2407730 2888830

485155 485231



bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Text

b

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

03

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

04

Tržby z predaja tovaru (604, 607)

05

Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)

06

Tržby z predaja služieb (602, 606)

07

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

08

Aktivácia ( tová skupina 62)úč

09

10

11

12

Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru (504, 507)

13

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

14

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

15

Služby (účtová skupina 51)

16

Osobné náklady (r. 16 až r. 19)

17

Mzdové náklady (521, 522)

18

Odmeny členom orgánov spoločnosti a
družstva (523)

19Sociálne náklady (527, 528)

20

21

22

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

23

24

25

26

27

02

01*

2.

Číslo
riadku

c

Skutočnosť
Ozna-
čenie

a

UZPODv14_10

Odpisy  dlhodobého  nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku (551)

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

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

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

Strana 10M 18009/2014F SR č.

**

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

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

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

**

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

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

A.

B.

C.

D.

E.

E.1.

3.

4.

Náklady na sociálne poistenie
(524, 525, 526)

F.

G.

G.1.

2.

H.

I.

J.

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

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

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

***

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01

2020404892 00152781

14175921 11215873

16433258 12524951

3253667 2901869

7553986 7141751

888760 301346

-241645 -460659

760401 909620

2479508 870907

1738581 860117

17472651 16014236

3025185 2707329

6701357 6449303

4477 -4205

1149052 1003669

2262294 2715405

1478651 1753829

19944 18819

577053 680961

186646 261796

267972 282735

1965812 2119823

1965812 2119823

268845 151878

317295 39720

1510362 548579

-1039393 -3489285



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

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

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

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

Ostatné výnosy z cenných papierov a
podielov (665A)

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

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

Ostatné výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666A)

Výnosové úroky    (r. 40 + r. 41)

Výnosové úroky od prepojených
účtovných jednotiek (662A)

Ostatné výnosové úroky (662A)

Kurzové zisky (663)

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

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

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

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

Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)

Text

b

Ozna-
čenie

a

Nákladové úroky pre prepojené účtovné
jednotky (562A)

Ostatné nákladové úroky (562A)

Kurzové straty (563)

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

bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Číslo
riadku

c

Skutočnosť

30

31

32

33

34

35

36

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

29

28

37

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

*

Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566)

Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)
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VIII.

IX.

IX.1.

2.

3.

X.

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov (661)

X.1.

2.

3.

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

XI.

XI.1.

2.

XII.

XIII.

XIV.

**

K.

L.

M.

N.

Predané cenné papiere a podiely (561)

N.1.

2.

O.

P.

Q.

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01

2020404892 00152781

1335098 637831

6168 1126

107 2

107 2

6061 1124

959336 1184490

893965 1050725

893965 1050725

22006 50302

43365 83463
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Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoločníkom (+/- 596)

56

55

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Text

b

Skutočnosť

bežné účtovné obdobie

1

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

Daň z príjmov splatná (591, 595)

Daň z príjmov odložená (+/-) (592)

57

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

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

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

60

58

59

61

UZPODv14_12
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***

****

R.

R.1.

2.

S.

****

Daň z príjmov    (r. 58 + r. 59)

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01

2020404892 00152781

-953168 -1183364

-1992561 -4672649

2889 4

2889 4

-1995450 -4672653



 

 
 

*)  Vyznačuje sa krížikom  X 
 
 
 

         
 

 
 

 
POZNÁMKY 

         

    individuálnej účtovnej závierky       

             zostavenej  

k 31.12.2014 

             

              

 

             

               v   -  eurocentoch   x - celých eurách *) 

                      

               mesiac  rok  mesiac rok 

Za obdobie od           0
  

1
  

   2 0 1 4  do 1
  

2     2 0 1 4 

                      

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od    0 1   2  0  1 3  do 1 2
 
2 

    2 0 1 3 

 
 

                               

Dátum vzniku účtovnej  jednotky      Účtovná závierka *) Účtovná závierka *) )  

                             

0 1
 
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 

 0 1
 
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 

 1 9
 
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
9
9
9 

9 1          X -  riadna  x  – zostavená    

      -  mimoriadna   
x 

 – schválená    

      -   priebežná       

             

IČO        DIČ           Kód SK NACE           

0
 
0 

0
 
1
0 

 1 5
  

2
  

7
  

8
  

1
  

 2
  

0
  

2
 
2 

0
  

4
  

0
  

4
  

8
  

9
  

2
  

   2
 
2 

2
 
2 

. 2
 
2 

1
 
1
1 

. 0
 
0 

        

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky 
                

P  l  a  s
  

t  i
  

k
  

a
  

,
  

a
  

.  s
  

.
  

                                             

                                         
s 

                              

 
Sídlo účtovnej jednotky 
 
                                                                                                                                    
N    
 
N 

o
 
o
v 

 v o
  

z
  

á
  

m
  

o
  

c
  

k
  

á
  

                                 2
 
2
2 

 2 2
  

          

PSČ                        Názov obce                    

9
 
9
4
9 

4 9  0
  

5
  

   N
  

i  t  r  a
  

  5
  

                                            

 

Číslo telefónu                                           Číslo faxu 

0 3
 
3
3 

 7   / 6 5
  

3
  

0
  

5
  

5
  

2
  

    0 3
  

7
  

  / 6
  

5
  

3
  

0
  

7
  

8
  

2
  

           

 
E-mailová adresa 

                             

                                                                        

                                    

 Zostavené dňa:    
27.04.2015 
 

Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za vedenie 
účtovníctva: 

Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za 
zostavenie účtovnej 
závierky: 

Podpisový záznam  člena 
štatutárneho orgánu 
účtovnej jednotky alebo 
fyzickej osoby, ktorá je 
účtovnou jednotkou: 

 Schválené dňa: 
  

Ulica Číslo 
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I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
 
 

1. Základné údaje o spoločnosti 
 

Obchodné meno a sídlo : Plastika, a.s. 
 Novozámocká 222, 949 05  Nitra 5 
 Slovenská republika 
Dátum založenia : 29. decembra 1990 
 
IČO : 00 152 781 
 
Predmet podnikania (činnosti) :  
- výroba výrobkov, polotovarov a kompletizačných prvkov z plastov 

         - výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely 
         - staviteľ -vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok 
         - sprostredkovanie obchodu -výrobky z plastov 

         - sprostredkovanie obchodu so strojmi a technickými potrebami 
          - veľkoobchod s výrobkami z plastov, 
          - veľkoobchod so strojmi a technickými potrebami 
          -  maloobchod s výrobkami z plastov 
          - maloobchod so strojmi a technickými potrebami 
          - výskum a vývoj v oblasti spracovania plastov 
          - podnikové poradenstvo v oblasti výroby a konštrukcie strojov 
          - podnikanie v oblasti zneškodňovania odpadov spaľovaním -prevádzkovanie spaľovní odpadov                        

a zneškodňovanie 
          - vykonávanie železničnej dopravy na vlečke 
          - prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva 
          - výroba, oprava a montáž meradiel 
          - výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla 
        
   
  

Dňa 1. januára 1991 bola spoločnosť zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde 
Nitra, oddiel Sa, vložka 183/N. 
V roku 2014 boli uskutočnené významné zmeny v zápise do Obchodného registra, zníženie základného 
imania z 7 019 620 na 2 036 611 od 12.03.2014 do 17.03.2014 a následné zvýšenie základného imania 
z 2 036 611 na 10 200 821 od 18.03.2014 .  

 
          
 

2. Zamestnanci 

 

Názov položky 2014 2013 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 171 226 

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka, z toho: 

145 197 

Počet vedúcich zamestnancov 4 4 

 
 
 

3. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 

 
Táto účtovná závierka je riadna individuálna (nekonsolidovaná) účtovná závierka Plastiky, a. s. Bola zostavená 

za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2014 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o 
účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.  
 
 
 

4. Schválenie účtovnej závierky za rok 2013 
 
Účtovnú závierku spoločnosti Plastika, a. s. za rok 2013 schválilo riadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo 
dňa 5. júna 2014.  
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5. Štruktúra akcionárov a ich podiel na základnom imaní 
 
Informácie o štruktúre akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka :  
 

Spoločník, akcionár 

Výška podielu na základnom 
imaní Podiel na 

hlasovacích 
právach v % 

Iný podiel na 
ostatných položkách 

VI ako na ZI 

Absolútne v % v % 
A B c d e 

FINASIST, a.s. 9 249 395 90,67% 90,67% 0,00% 

Ostatní s podielom do 5% 951 426 9,33% 9,33% 0,00% 

          

          

Spolu 10 200 821 100,00% 100,00% 0,00% 

 
 
 
V priebehu roka 2014 došlo k zmene v štruktúre akcionárov. 
 
 

Tabuľka č. 2 
     

Spoločník, akcionár do dňa zmeny  
v štruktúre spoločníkov, akcionárov 

Výška podielu na 
základnom imaní Podiel na hlasovacích 

právach v % 

Iný 
podiel  
ako na 

ZI 

Spoločník, akcionár Dátum zmeny absolútne v % v % 
A B c d e F 

Prvá strategická, a.s. 05.06.2014 1 599 500 22,79% 22,79%   

FINASIST, a.s. 05.06.2014 3 689 629 52,56% 52,56%   

Ostatní s podielom do 5% 26.11.2012 1 730 491 24,65% 24,65%   

  

 
       

         

Spolu  7 019 620 100,00% 100,00%  

 
 
Členovia orgánov spoločnosti k 31. decembru 2014 :                  

 

 
Predstavenstvo : 
Predseda Ing. Roman Šustek  
Podpredseda Ing. Juraj Široký 
Člen JUDr. Vladimír Balaník 
Člen Ing. Dušan Nádaský  
Člen Ing. Loreta Harišová  
 
 
Dozorná rada : 
Člen Valéria Šindlerová  
Člen Ing. Jozef Šnegoň 
Člen Mgr. Juraj Široký  
 
 
Výkonné vedenie : 
Výkonný riaditeľ Ing. Dušan Nádaský od 01.03.2013 
Riaditeľ pre úsek obchodný Ing. Loreta Harišová od 10.09.2012 
Riaditeľ pre úsek finančný Ing. Milan Máčala od 01.02.2013 
Riaditeľ pre úsek výrobný   Ing. Ján Ratkovský od 01.12.2012 do 31.12.2014 
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6. Konsolidovaná účtovná závierka 
 
Toto je nekonsolidovaná účtovná závierka, ale Plastika, a.s. patrí do skupiny podnikov, v ktorej sa zostavujú aj 
konsolidované účtovné závierky (pozri nižšie). 
 
V súlade so slovenskými účtovnými predpismi, spoločnosť pripraví konsolidovanú účtovnú závierku. Celkové 
aktíva, záväzky, vlastné imanie, náklady a výnosy sa podľa priloženej účtovnej závierky a podľa konsolidovanej 
účtovnej závierky môžu výrazne odlišovať. 
 
 
Konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje spoločnosť FINASIST, a.s., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, 
ktorá má 90,67 % podiel na základnom imaní.  
 
 
Spoločnosť Plastika, a.s. má rozhodujúci vplyv a je materskou spoločnosťou so 100 %-ným podielom v týchto 
spoločnostiach:  

 Plastika Machinery, s.r.o., so sídlom v Nitre, Novozámocká cesta 222, od 15.2.2013 v konkurze 
 Plastika Bohémia, s.r.o., so sídlom v Kolíne 4 
 PLASTIKA-NITRA d.o.o v likvidácii, Chorvátsko 
-     Plastika Trading, s.r.o., so sídlom v Nitre, Novozámocká 222, od 06.12.2013 

V dcérskom podniku Plastika Hungária, s.r.o., má Plastika, a.s. väčšinový podiel na základnom imaní, a to vo 
výške 99,2 %.    
Konsolidované účtovné závierky sú uložené v sídle spoločností, ktoré ich zostavujú. 
 

II. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY 

 
1. Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve 

a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa od 
1.1.2009 vedie v peňažných jednotkách jednotnej európskej meny, t. j. v eurách.  

 

2. Účtovná závierka za obdobie 01.01.2014 až 31.12.2014 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého 
pokračovania činnosti. Spoločnosť je závislá od krátkodobého financovania prostredníctvom úverov. 
S cieľom vyriešiť túto situáciu, sa vedenie spoločnosti snaží o reštrukturalizáciu úverového portfólia 
a zlepšení primeranosti pracovného kapitálu. Hlavný akcionár spoločnosti sa zaviazal finančne 
podporovať spoločnosť.  

 

3. Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa 
berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich úhrady.  

 

4. Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká, 
straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka. 

 

5. Moment zaúčtovania výnosov. Výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto 
okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva. 

 

6. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky. Pohľadávky a záväzky sa v súvahe 

vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť 
nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa nevykazuje v súvahe 
ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok. 

 

7. Použitie odhadov. Zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie podniku vypracovalo odhady a 
predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich aktív a 
pasív k dátumu účtovnej závierky, ako aj na vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka. 
Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť. 

 

8. Vykázané dane. Slovenské daňové právo je relatívne mladé s nedostatkom existujúcich precedensov a 
podlieha neustálym novelizáciám. Nakoľko existujú rôzne interpretácie daňových zákonov a predpisov pri 
ich uplatňovaní pri rôznych typoch transakcií, sumy vykázané v účtovnej závierke sa môžu neskôr 
zmeniť podľa konečného stanoviska daňových úradov. 

 
9. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – prvé ocenenie 

 
Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien). Ocenenie jednotlivých 
položiek majetku a záväzkov je takéto: 
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a) dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou; obstarávacia cena je cena, 
za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné, clo, dovozná prirážka, 
montáž, poistenie a pod.),  

 

b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou (aktivácia) je ocenený skutočnými vlastnými 
nákladmi výroby/výkonu (priamy materiál, priame mzdy, ostatné priame náklady), nepriame náklady 
správneho charakteru, pokiaľ vytvorenie majetku má dlhodobý charakter (presahuje obdobie jedného 
roka),  

 
c) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi; vlastné náklady zahŕňajú 

priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu 
alebo inú činnosť, 

 
d) dlhodobý finančný majetok sa oceňuje cenami obstarania, a s nákladmi súvisiacimi s obstaraním,  

 
e) zásoby obstarané kúpou: 

 nakupovaný tovar – obstarávacími cenami, pri rovnakom druhu sa používa FIFO metóda, do vedľajších 
nákladov vstupuje clo, dovozná prirážka, prepravné, poistné, skonto.  

 nakupovaný materiál – obstarávacou cenou; pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa FIFO 
metóda; do vedľajších nákladov vstupuje clo, prepravné, skonto, poštovné, balné, recyklačný fond, 
nájomné (za obaly). 

 
 
 

f) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou: 
 nedokončená výroba, polotovary a hotové výrobky sú oceňované vlastnými nákladmi. Vlastnými 

nákladmi sa rozumie výška nákladov podľa operatívnych (plánovaných kalkulácií). Náklady podľa 
operatívnych (plánovaných) kalkulácií sú priame náklady stanovené v konkrétnych technických, 
technologických, ekonomických a organizačných podmienkach určených technickou prípravou výroby 
pre uskutočňovanie výkonov, a preto sú takmer zhodné so skutočnými vlastnými nákladmi. Súčasťou 
ocenenia zásob sú zľavy z ceny, napríklad skontá, bonusy, rabaty, pričom ocenenie zásob sa o tieto 
položky znižuje. Nedokončená výroba sa oceňuje priamymi materiálovými nákladmi. Do oceňovania 
polotovarov vlastnej výroby a hotových výrobkov sú zahrnuté materiálové náklady, výrobná 
a zásobovacia réžia. Zmeny ocenenia zásob vytváraných vlastnou činnosťou v dôsledku zmien vstupov 
sú sledované na samostatných analytických účtoch polotovarov a výrobkov. Rozpustenie odchýliek zo 
zmeny cien sa vykonáva v pomere k spotrebe polotovarov a predaju výrobkov.  

 

g) zásoby obstarané iným spôsobom – reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade bezodplatného 
nadobudnutia zásob alebo zásob novo zistených pri inventarizácii; t. j. cenou, za ktorú by sa majetok 
obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje, 

 

h) pohľadávky: 

 pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou, 
 pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania – 

obstarávacou cenou,  
 

Pri dlhodobých pohľadávkach sa uvádza opravná položka-diskont v stĺpci korekcia, čím sa vyjadruje ich 
súčasná hodnota v čase účtovania a vykazovania. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy sa oceňuje 
očakávanou menovitou hodnotou.   

 

i) krátkodobý finančný majetok – obstarávacou cenou; obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok 
obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám), 

 
j) záväzky: 

 pri ich vzniku – menovitou hodnotou, 
 pri prevzatí – obstarávacou cenou, 

 
k) rezervy – v očakávanej výške záväzku, 

 
l) dlhopisy, pôžičky, úvery:  

 pri ich vzniku – menovitou hodnotou, 
 pri prevzatí – obstarávacou cenou, 

 
Úroky z dlhopisov, pôžičiek a úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. 

m) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou, 
 

n) deriváty – nakúpené deriváty sa oceňujú obstarávacou cenou, 
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o) prenajatý majetok obstaraný formou finančného prenájmu a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe 

prenajatej veci  je v súvahe vykázaný na účte 474-záväzky z nájmu v obstarávacej cene,  
 

p) daň z príjmov splatná – podľa slovenského zákona o daniach z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú 
z účtovného zisku pri sadzbe 22 %, po úpravách o pripočítané a odpočítané položky na daňové účely, 
nakoľko spoločnosť vykázala za rok 2014 stratu platíme daňovú licenciu.  

 

q) daň z príjmov odložená – účtuje sa pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov 

vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti a pri 
možnosti previesť nevyužité daňové odpočty do budúcich období; pri poslednom určení výšky odloženej 
dane z príjmov za rok 2014 sa použila sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období, t. 
j. 22 %, 

 

10. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – nasledujúce ocenenie 
 

a) Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú 
prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov.  
 Rezervy – účtujú sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť má vytvorenú dlhodobú rezervu 

na zamestnanecké pôžitky a dlhodobú rezervu na reklamácie. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka, sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.  

 Opravné položky: 
 k zásobám bez obratu nad 730 dní vo výške 100% podľa posúdenia ich využiteľnosti v spoločnosti 

alebo možného odpredaja, 
 k pohľadávkam z obchodného styku po lehote splatnosti  nad 365 dní 100%,  
 k dlhodobému majetku na základe zhodnotenia účtovnej hodnoty vo vzťahu k možnej 

realizovateľnej cene. 
 Plán odpisov  

Účtovné odpisy sú rovnomerné. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci nasledujúcom po mesiaci 
zaradenia do používania.  
Priemerné životnosti podľa plánu odpisov sú:                                                                                                         

 
Účtovné odpisy 
 

Odpisová 
skupina 

Životnosť v 
rokoch 

Ročná odpisová skupina 

V 1. Roku V ďaľších rokoch Zvýšená obstar.cena 

1 4 14,2 28,6 25 

2 8 6,2 13,4 12,5 

3 15 3,4 6,9 6,7 

4 12 8,34 8,34 8,34 

5 30 1,4 3,4 3,4 

6 40 1,5 2,5 2,5 

 
 
Daňové odpisy 

Odpisová 

skupina 

Ročný odpis 

1 1/4 

2 1/6 

3 1/12 

4 1/20 

 
 
 
Dlhodobý majetok sa odpisuje podľa : 

- plánu odpisov  
- reálnej ekonomickej životnosti majetku – nadobudnutý po roku 2006, kde odpisy sú 

rovnomerné počas celej doby odpisovania. 
- Pri formách, modeloch a šablónach zatriedených do kódov Klasifikácie produktov 25.73.6, 

28.92.4,  ak ide o stroje na tvarovanie odlievacích foriem z piesku, a kódov 28.96.1 a 25.73.5 
sa ročný odpis určí ako podiel vstupnej ceny a ustanovenej doby použiteľnosti alebo určeného 
počtu vyrobených odliatkov alebo výliskov. 

 
Daňové odpisy sa uplatňujú podľa sadzieb uvedených v zákone o daniach z príjmov. 
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b) Podiely na základnom imaní v ovládanej osobe sú ocenené metódou vlastného imania. 
 

11. Prepočet údajov v cudzích menách na jednotnú európsku menu 
 
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na jednotnú európsku menu kurzom určeným 
v kurzovom lístku ECB ku dňu predchádzajúcemu dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke ku 
dňu jej zostavenia. Pri kúpe a predaji cudzej meny za jednotnú európsku menu sa použil kurz, za ktorý boli 
tieto hodnoty nakúpené alebo predané. 
 

12. Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód  
 

V období od 01.01.2014 do 31.12.2014 neboli podstatné zmeny účtovných zásad a účtovných metód. 
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III. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY 
 
 

1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok (r. 003 a 011 súvahy) 
 

1.1. Pohyby na účtoch dlhodobého nehmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty 
 

Dlhodobý nehmotný majetok 

2014 

Aktivova-
né 

náklady 
na vývoj 

Softvér 
Oceniteľ-
né práva 

Goodwill 
Ostatný 

DNM 

Obsta-
rávaný 
DNM 

Poskytnuté 
preddavky 

na DNM 
Spolu 

A b C d E f g h i 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku účtovného obdobia 0 841 170 431 0 0 0 0 841 601 

Prírastky               0 

Úbytky   22 945      431          23 376 

Presuny               0 

Stav na konci účtovného obdobia 0 818 225 0 0 0 0 0 818 225 

Oprávky 

Stav na začiatku účtovného obdobia 0 841 170 431 0 0 0 0 841 601 

Prírastky              

Úbytky   22 945  431          23 376 

Stav na konci účtovného obdobia 0 818 225 0 0 0 0 0 818 225 

Opravné položky 

Stav na začiatku účtovného obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prírastky               0 

Úbytky               0 

Stav na konci účtovného obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zostatková hodnota  

Stav na začiatku účtovného obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stav na konci účtovného obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Dlhodobý nehmotný majetok 

2013 

Aktivova-
né 

náklady 
na vývoj 

Softvér 
Oceniteľ-
né práva 

Goodwill 
Ostatný 

DNM 

Obsta-
rávaný 
DNM 

Poskytnuté 
preddavky 

na DNM 
Spolu 

A b C D E f g h i 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku účtovného obdobia 0 876 365 431 0 0 0 0 876 796 

Prírastky   0             

Úbytky   35 195            35 195 

Presuny                

Stav na konci účtovného obdobia 0 841 170 431 0 0 0 0 841 601 

Oprávky 

Stav na začiatku účtovného obdobia 0 876 187 384 0 0 0 0 876 571 

Prírastky    178 47         225 

Úbytky   35 195            35 195 

Stav na konci účtovného obdobia 0 841 170 431 0 0 0 0 841 601 

Opravné položky 

Stav na začiatku účtovného obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prírastky               0 

Úbytky               0 

Stav na konci účtovného obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zostatková hodnota  

Stav na začiatku účtovného obdobia 0 178 47 0 0 0 0 225 

Stav na konci účtovného obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
Spoločnosť Plastika, a.s. nemá zriadené záložné právo na dlhodobý nehmotný majetok.
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1.2. Pohyby na účtoch dlhodobého hmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty 
 

Dlhodobý hmotný majetok 

2014 

Pozemky Stavby 

Samostatné 
hnuteľné 

veci a súbory 
hnuteľných 

vecí 

Pesto-
vateľské 

celky 
trvalých 
porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Ostatný 
DHM 

Obstarávaný 
DHM 

Poskytnuté 
preddavky 

na DHM 
Spolu 

A B c d e f g h i j 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku účt. obdobia 2 793 033 13 409 405 37 693 515 0 0 859 632 0 0 54 755 585 

Prírastky  60 162 44 132      104 294     208 588 

Úbytky 101 579 443 830 1 286 323     130 104 294  1 936 156 

Presuny                0 0 

Stav na konci účt. Obdobia 2 691 454 13 025 737 36 451 324 0 0  859 502 0 0 53 028 017 

Oprávky 

Stav na začiatku účt. obdobia 0 9 826 836 26 937 401 0 0 784 347 0 0 37 548 584 

Prírastky   285 768 1 669 608     10 437     1 965 813 

Úbytky   328 290 1 282 475     130     1 610 895 

Stav na konci účt. Obdobia 0 9 784 314 27 324 534 0 0 794 654 0 0 37 903 502 

Opravné položky 

Stav na začiatku účt. obdobia 0          27 834 0 0 0 0 0 0 27 834 

Prírastky                    

Úbytky                     

Stav na konci účt. Obdobia 0 27 834 0 0 0 0 0 0 27 834 

Zostatková hodnota  

Stav na začiatku účt. obdobia 2 793 033 3 554 735 10 756 114 0 0 75 285 0 0 17 179 167 

Stav na konci účt. Obdobia 2 691 454 3 213 589 9 126 790 0 0 
 

64 848 0 0 
 

15 096 681 
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Dlhodobý hmotný majetok 

2013 

Pozemky Stavby 

Samostatné 
hnuteľné 

veci a súbory 
hnuteľných 

vecí 

Pesto-
vateľské 

celky 
trvalých 
porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Ostatný 
DHM 

Obsta-rávaný 
DHM 

Poskytnuté 
preddavky 

na DHM 
Spolu 

A b C d e f g h i j 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku účt. obdobia 2 818 514 13 611 753 38 756 795 0 0  890 396 125 972 0 
 

56 203 430 

Prírastky 28 766 54 908 92 851     555 23 431  200 511 

Úbytky 54 247 257 256 1 156 131        31 319 149 403  1 648 356 

Presuny                 

Stav na konci účt. Obdobia 2 793 033 13 409 405 37 693 515 0 0 859 632 0 0 54 755 585 

Oprávky 

Stav na začiatku účt. obdobia 0 9 649 193 26 304 018 0 0 804 660 0 0 36 757 871 

Prírastky   315 371 1 789 514      11 005   2 115 890 

Úbytky   137 728 1 156 131   31 318   1 325 177 

Stav na konci účt. Obdobia 0 9 826 836 26 937 401 0 0 784 347 0 0 37 548 584 

Opravné položky 

Stav na začiatku účt. obdobia 0 27 834 0 0 0 0 0 0 27 834 

Prírastky                 0 

Úbytky                 0 

Stav na konci účt. Obdobia 0 27 834 0 0 0 0 0 0 27 834 

Zostatková hodnota  

Stav na začiatku účt. obdobia 2 818 514 3 934 726 12 452 777 0 0 85 736 125 972 0 19 417 725 

Stav na konci účt. Obdobia 2 793 033 3 554 735 10 756 114 0 0 75 285 0 0 
 

17 179 167 
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Prírastky DHM : 
V období od 01.01.2014 do 31.12.2014 bol zaradený Kaliber MaxFlexx 160 v hodnote 6.488,-- €, Plastifikačná 
jednotka – Krauss Maffei v hodnote 23.029,-- €, dávkovací systém COLORFEED v hodnote 1 850,20 €, deliaca 
stena v H01 v hodnote 13.307,50 €, technické zhodnotenie – vytlačovací stroj v hodnote 12 765,-- €, Hala 01 
v hodnote 46 854,08 €. 
 
Úbytky DHM : 
V období od 01.01.2014 do 31.12.2014 bol odpredaný majetok vedený v evidencii drobného HM  v hodnote 
1.139,-- € EUR. Z dlhodobého HM bol predaný  nákladný automobil MAN L2000 za 2.000,-- €, nákladný 
automobil MAN L33 za 3.000,-- €, nákladný automobil MAN TGL za 6.300,-- €, nákladný automobil MAN TGL za 
9.000,-- €, dvojplášťová nádrž PHM za 4.500,-- €, vysokozdvižné vozíky spolu za 3.900,-- €, autoprívesy spolu 
za 4.300,-- €, ochranná známka Plastika, a.s. za  1.320.000,-- € (nepeňažný vklad do Plastika Trading, s.r.o.), 
predaj pozemkov spoločnosti JASPLASTIK-SK spol. s r.o. v hodnote 462.312,-- € a predaj časti HALY 04 
a pozemkov spoločnosti EUROPALT-Nitra, spol. s r.o. v hodnote pozemky – 203.765,33 € a stavba – 
346.234,67 €.  
 

1.3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 
 

Predmet poistenia Druh poistenia 
Poistná suma Názov a sídlo 

poisťovne 2014 2013 

Súbor osobných, resp. 
úžitkových motorových 
vozidiel 

Havarijné poistenie 
motorových vozidiel 

205 420,– EUR 581 319,– EUR Allianz-Slovenská 
poisťovňa, a.s. 

Budovy, stroje, 
zariadenia, elektronika, 
samostatné hnuteľné 
veci( materiál na sklade, 
NDV, výrobky a tovar na 
sklade, formy, stále 
náklady, ušlý zisk – 
prerušenie prevádzky 

Poistenie majetku pre 
prípad prerušenia 
prevádzky PO 
a podnikajúcich FO 

86 905 tis. EUR 91 485 tis. EUR Allianz-Slovenská 
poisťovňa, a.s. 

Zásoby, peniaze, ceniny, 
formy  

Krádež, vlámanie, 
lúpež, vandalizmus 

425 719,- EUR 425 719,- EUR  Allianz-Slovenská 
poisťovňa, a.s. 

Stroje, strojné 
zariadenia, elektronika 
a elektronické zariadenia 

Poistenie strojov 
a elektroniky 

23 027 tis. EUR 23 027 tis.  EUR Allianz-Slovenská 
poisťovňa, a.s.  

 
 

1.4. Záložné právo a obmedzenie disponovania s dlhodobým nehmotným a hmotným majetkom 
 
V súvislosti s poskytnutím dlhodobého úveru na financovanie EU projektu je zriadené záložné právo na 
nehmotný a hmotný majetok v prospech EXIMBANKY SR. Údaje v nasledujúcich tabuľkách sú v EUR. 
 
 

Dlhodobý hmotný majetok Hodnota  2014 

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo 26 996 359 

Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo 

s ním nakladať   

 
 
 
Špecifikácia DHM, na ktorý je zriadené záložné právo : 
 

Názov Znalecký posudok ZC účtovná 2014 

Hala 04 + pozemok 
Znal.posudok č. 22/2015 z 20.2.2015-
EXIMBANKA 

2 889 273 393 139 

Administratívna budova + pozemok 
Znal.posudok č. 19/2013 z 26.2.2013- 
EXIMBANKA 

1 526 448 821 760 

Hala 02 + pozemok 
Znal.posudok č. 16/2013 z 28.2.2013 – 
SZRB 

3 128 604 538 148 

Súbor nehnuteľností + pozemok 
Znal.posudok č.  23/2015 z 20.2.2015- 
EXIMBANKA 

3 792 389 568 653 
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Hala 01 + pozemok 
Znal.posudok č.155/2014 z 21.11.2014- 
EXIMBANKA 

3 285 871 597 439 

Súbor nehnuteľností + pozemok 
Znal.posudok č.  7/2013 z 25.2.2013- 
EXIMBANKA 

859 870 432 668 

Stroje a zariadenia – EU projekt 

Centrálny notársky register, zo dňa 
22.8.2011- EXIMBANKA 

11 513 904 7 222 085 

 
 

Spolu 26 996 359 10 573 892 

 
Špecifikácia majetku, na ktorý je zriadené záložné právo pre SZRB : 
 
 

Názov Inventárne číslo ZC účtovná 2014 

Vstrekovací lis ENGEL 5550/600 402595 
 

 
 

191 865 

Vstrekovací lis ARBURG PČ 697 
 

402258 0 

ARBURG 420 C P.C. 696 
 

402633 40 443 

401927 – CHLADIACI AGREGÁT 

 
302168 0 

Linka HOSOKAWA ALPINE technologie 
 

402377 1 795 

Vstrekovací lis ENGEL – Viktory 1350 
 

402593 89 280 

Spolu  323 383 

 
 

Plastika, a.s. uzatvorila dňa 11.06.2014 licenčnú zmluvu so spoločnosťou Plastika Trading, s.r.o., Novozámocká 
222, 949 05 Nitra za účelom používania ochrannej známky.    
 

1.5. Výskumná a vývojová činnosť 
 
Plastika, a.s., neuskutočňuje výskumnú a vývojovú činnosť. 
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2. Dlhodobý finančný majetok (r. 021 súvahy) 
 

2.1. Pohyby na účtoch dlhodobého finančného majetku 
 
 

Dlhodobý finančný majetok 

2014 

Podielové 
CP 

a podiely 
v DÚJ 

Podielové Ostatné 
dlhodobé 

CP 
a podiely 

Pôžičky 
ÚJ v 

Ostatný DFM 

Pôžičky 
s dobou 

splatnosti 
najviac 

jeden rok 

Obsta-
rávaný Poskyt-

nuté 
preddav-

ky na DFM Spolu   
CP 

a podiely 

 kons. 

 DFM 
A b C D e F g h i j 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku účtovného obdobia 94 802 0 0 0 265 653 0 0 0 360 455 

Prírastky 1534 537              1 534 537 

Úbytky 96 472               96 472 

Presuny                  

Stav na konci účtovného obdobia 1532 867 0 0 0          265 653 0 0 0 1 798 520 

Oprávky 

Stav na začiatku účtovného obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prírastky                 0 

Úbytky                 0 

Stav na konci účtovného obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Opravné položky 

Stav na začiatku účtovného obdobia 0 0 0 0 265 653 0 0 0 265 653 

Prírastky                 

Úbytky                  

Stav na konci účtovného obdobia 0 0 0 0 265 653 0 0 0 265 653 

Zostatková hodnota  

Stav na začiatku účtovného obdobia 94 802 0 0 0 0 0 0 0 94 802 

Stav na konci účtovného obdobia 1 532867 0 0 0 0 0 0 0 1 532867 
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Dlhodobý finančný majetok 

2013 

Podielové 
CP 

a podiely 
v DÚJ 

Podielové Ostatné 
dlhodobé 

CP 
a podiely 

Pôžičky 
ÚJ v 

Ostatný DFM 

Pôžičky 
s dobou 

splatnosti 
najviac 

jeden rok 

Obsta-
rávaný Poskyt-

nuté 
preddav-

ky na DFM Spolu   
CP 

a podiely 

 kons. 

 DFM 
A b C D e F g h i J 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku účtovného obdobia 47 775 0 0 0 265 653 0 0 0 313 428 

Prírastky 397 512        397 512 

Úbytky 350 485        350 485 

Presuny               

Stav na konci účtovného obdobia 94 802 0 0 0 265 653 0 0 0      360 455 

Oprávky 

Stav na začiatku účtovného obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prírastky                 0 

Úbytky                 0 

Stav na konci účtovného obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Opravné položky 

Stav na začiatku účtovného obdobia 0 0 0 0 265 653 0 0 0 265 653 

Prírastky              

Úbytky              

Stav na konci účtovného obdobia     265 653    265 653 

Zostatková hodnota  

Stav na začiatku účtovného obdobia 47 775 0 0 0 0 0 0 0 47 775 

Stav na konci účtovného obdobia 94 802 0 0 0 0 0 0 0 94 802 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plastika, a.s. nemá zriadené záložné právo na dlhodobý finančný majetok. 
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Hlavné prírastky v roku 2014 : 
- zvýšenie základného imania Plastiky Bohémia, s.r.o. kapitalizáciou pohľadávok v sume 5 mil. CZK, t.j. 182 328,70 EUR – 4/2014 
- zvýšenie základného imania Plastiky Trading, s.r.o. nepeňažným vkladom v sume 1 320 000,-- EUR – 6/2014 (Ochranná známka Plastika, a.s.) 
- zvýšenie základného imania Plastiky Hungaria, s.r.o kapitalizáciou pohľadávok v sume 10 mil. HUF, t.j. 32 208,19 EUR – 7/2014  

Hlavné úbytky v roku 2014 : 
- zníženie základného imania Plastiky Bohémia, s.r.o. o 3 889 000,-- CZK 

 
 

2.2. Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku 
 

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

2014 

Podiel ÚJ na ZI 
v  % 

Podiel ÚJ 
na hlasovacích 
právach v % 

Hodnota 

Výsledok 
hospodárenia ÚJ, 

v ktorej má ÚJ 
umiestnený DFM 

Účtovná 
hodnota DFM 

 vlastného 
imania ÚJ, 

v ktorej má ÚJ 
umiestnený 

DFM 

A B C D E F 

Dcérske účtovné jednotky 

Plastika-Machinery, s.r.o., Novozámocká 222, 949 05 Nitra, SK 100,00% 100,00% konkurz konkurz 0 

Plastika Bohémia, s.r.o., Zengrova 131, 280 02 Kolín IV, CZ 100,00% 100,00%   159 221 

Plastika Hungária, s.r.o., Egerbocs utca 7/A, 1172 Budapest, HU 99,20 % 99,20 %     51 559 

PLASTIKA-Nitra, d.o.o.- u likvidaciji, XIII Vrbik 1, 100 00 Zagreb, HR 100,00% 100,00% v likvid. v likvid. 0 

Plastika Trading, s.r.o. 100,00% 100,00%   1 322 087 

            

Účtovné jednotky s podstatným vplyvom 

            

            

            

Ostatné realizovateľné CP a podiely   

            

            

            

Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ 

            

            

Dlhodobý finančný majetok spolu X x x X 1 532 867 

 

Účtovné hodnoty DFM zahŕňajú aj precenenie podielových cenných papierov dcérskych spoločností metódou vlastného imania. 
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Podiely dcérskych spoločností, ktorým sa nedarí dosahovať zisk a vlastné imanie kleslo pod základné imanie boli prepočítané metódou vlastného imania a znížené o podiel 
na strate. 
 
Výsledky hospodárenia za rok 2013 dcérskych spoločností Plastika Bohémia, s.r.o. a Plastika Hungária, s.r.o. sú auditované.   
 
 

2.3. Ostatný dlhodobý finančný majetok (r. 028 súvahy) 

 Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 
o poskytnutých dlhodobých pôžičkách 

    

Dlhodobé pôžičky 

Stav  

Zvýšenie hodnoty Zníženie hodnoty 

Vyradenie pôžičky 
z účtovníctva v účto

vnom období 

Stav  

na začiatku 
účtovného 

obdobia 

na konci 
účtovného 

obdobia 

a B c d e f 

Do splatnosti viac ako päť rokov 265 653    
 

  265 653 

Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov 
vrátane  265 653       265 653 

Do splatnosti  od jedného roka do troch 
rokov vrátane         0 

Do splatnosti do jedného roka vrátane         0 

Dlhodobé pôžičky spolu 265 653 0 0 0 265 653 

       
Spoločnosť Plastika, a.s. navýšila v roku 2011 vlastné imanie  dcérskej spoločnosti Plastika-Machinery, s.r.o. nepeňažnými kapitálovými vkladmi pre posilnenie finančnej 
stability spoločnosti. 
 
 

2.4. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (r. 025 súvahy) 

 
Plastika, a.s. nevlastnila v období v roku 2014 realizovateľné cenné papiere a podiely. 
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3. Zásoby (r. 034 súvahy)  
 
Informácie o opravných položkách k zásobám : 
 

Zásoby 

2014 

Stav  OP 
na začiatku 
účtovného 

obdobia 

Tvorba  OP 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu 
zániku 

opodstatnenosti 

Zúčtovanie 
OP 

z dôvodu 
vyradenia 
majetku 

Stav OP 
na konci 

účtovného 
obdobia 

z 
účtovníctva 

a B c D e f 

Materiál 4 551 10 579 4 551  10 579 

Nedokončená výroba a 
polotovary vlastnej výroby 0    0 

Výrobky 22 276 40 024 22 276  40 024 

Zvieratá  0  0  0 

Tovar       1 551                1 551               0 

Nehnuteľnosť na predaj 0    0 

Poskytnuté preddavky na 
zásoby 0    0 

Zásoby spolu 28 378 50 603 28 378 0 50 603 

 
 
Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo : 
 

Zásoby Hodnota 2014 

Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo 1 293 575 

Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať   

 
Záložné právo je zriadené na výrobky, ktorých hodnota k 31.12.2014 predstavuje čiastku 931 568,- EUR 
a taktiež na tovar v sume 362 007,- EUR. 

 

4. Pohľadávky (r. 041 a 053 súvahy) 
 

4.1. Členenie pohľadávok celkom,  vrátane skupiny: 
 
Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok 
 

Názov položky 
V lehote 

splatnosti 
Po lehote 
splatnosti 

Pohľadávky 
spolu 

A b C d 

Dlhodobé pohľadávky 

Pohľadávky  z obchodného styku 500 000  0  500 000 

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej 
účtovnej jednotke     0 

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku     0 

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu     0 

Iné pohľadávky     0 

Dlhodobé pohľadávky spolu 500 000 0 500 000 

Krátkodobé pohľadávky 

Pohľadávky z obchodného styku         2 414 152         1 269 119 3 683 271  

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej 
účtovnej jednotke     0 

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku     0 

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu     0 

Sociálne poistenie     0 

Daňové pohľadávky a dotácie                   0 

Iné pohľadávky  414 276 414 276 

Krátkodobé pohľadávky spolu 2 414 152 1 683 395 4 097 547 
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Pohľadávky podľa zostatkovej 

2014 2013 doby splatnosti 

A b c 

Pohľadávky z obchodného styku po lehote splatnosti 

1 269 119 1 524 549 

Pohľadávky z obchodného styku so zostatkovou dobou 
splatnosti do jedného roka  2 414 152 2 413 963 

Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku spolu 
 3 683 271 3 938 512 

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti  jeden rok 
až päť rokov   

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 
päť rokov 500 0000  

Dlhodobé pohľadávky spolu 500 000  

                             
Bežná lehota splatnosti pohľadávok je 30 dní.  
 
 
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku voči spriazneným osobám : 
 

Dcérska spoločnosť 
2014 

2013 2012 

Plastika-Machinery, s.r.o. v konkurze 22 177 23 331 25 448 

Plastika Bohémia, s.r.o. 53 653 262 858 554 969 

Plastika Hungária, s.r.o. 103 103 105 637 140 848 

PLASTIKA-Nitra, d.o.o. v likvidácii 115 791 115 791 115 791 

Plastika Trading, s.r.o. 432 0 --- 

 
 

4.2. Opravné položky k pohľadávkam 
 
Informácie o vývoji opravných položiek k pohľadávkam : 
 

Pohľadávky 

2014 

Stav OP 
na začiatku 
účtovného 

obdobia 

Tvorba 
Zúčtovanie OP 

z dôvodu 
zániku 

opodstatneno
sti 

Zúčtovanie 
OP 

z dôvodu 
vyradenia 
majetku 

Stav OP 
na konci 

účtovného 
obdobia 

z 
účtovníctva 

a b C d E F 

Pohľadávky z obchodného 
styku  778 706  177 042              169 747  786 001  

Ostatné pohľadávky v rámci 
kons. celku        0 

Pohľadávky voči spoločníkom, 
členom a združeniu        0 

Iné pohľadávky 44 734 310 000      354 734 

Pohľadávky spolu 823 440 
            

487 042 169 747  1 140 735 

 
 
Spoločnosť vytvára opravné položky na pohľadávky v závislosti od ich vekovej štruktúry. Na pohľadávky po 
lehote splatnosti nad 365 dní tvorila spoločnosť opravnú položku vo výške 100 %.  
 
 

 

4.3. Zabezpečenie pohľadávok 
 
Plastika, a.s. má uzatvorenú zmluvu o poistení pohľadávok s Eximbankou od 22.10.2009. 
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4.4. Záložné právo a obmedzené nakladanie s pohľadávkami 
 
Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom : 
 
Od 10.12.2010 Plastika, a.s. zriadila záložné právo v prospech EXIMBANKY SR, v ktorom záložca dáva 
záložnému veriteľovi do zálohu svoje súčasné aj budúce pohľadávky voči všetkým veriteľom. 
 

Opis predmetu záložného práva 

2014 

Hodnota  
 predmetu 

Hodnota 
 pohľadávky 

Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia     

Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo X 4 183 271  

Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať X   

 
Špecifikácia záložného práva k pohľadávkam : 
Hodnota krátkodobých pohľadávok z obchodného styku k 31.12.2014 je 3 683 271,- EUR. Hodnota dlhodobých 
pohľadávok z obchodného styku k 31.12.2014 je 500 000,- EUR. 
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5. Finančné účty  (r. 071 súvahy)  
 
Informácie o krátkodobom finančnom majetku : 
 

Názov položky 2014 2013 

Pokladnica, ceniny 12 180 16 883 

Bežné bankové účty 19 243 129 299 

Bankové účty termínované  0 

Peniaze na ceste  0 

Spolu 31 423 146 182 

 
 
Plastika, a.s. má zriadené záložné právo  k pohľadávkam z účtov v prospech EXIMBANKY. 

 
 
 

Krátkodobý  finančný majetok 

2014 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

Prírastky Úbytky Stav na konci 
účtovného obdobia 

A b C D e 

Majetkové CP na obchodovanie       0 

Dlhové CP na obchodovanie       0 

Emisné kvóty    0  

Dlhové CP so splatnosťou do 1 roka držané do splatnosti       0 

Ostatné realizovateľné CP       0 

Obstarávanie krátkodobého finančného majetku       0 

Krátkodobý finančný majetok spolu    0 

 
 
Plastika, a.s. nemá zriadené záložné právo na krátkodobý finančný majetok. 
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6. Časové rozlíšenie (r. 074 súvahy) 
 
Informácie o položkách časového rozlíšenia : 
 

Opis položky časového rozlíšenia 2014 2013 

Náklady budúcich období dlhodobé,  z toho:  1 114 225 0 

 NBO – licenčná zmluva OZ     1 114 225    

    

      

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: 140 219 250 263 

NBO – poistenie 793 23 872 

NBO - zmenkové úroky 2 413 219 849 

NBO - náklady na energie 569 561 

NBO – ostatné 4 444 5 981 

NBO – licenčná zmluva OZ  132 000  

   

   

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho: 0 0 

         

      

      

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: 27 288 0 

PBO – preplatok nájmu  851    

PBO -  bonifikácia poistného r.2014 26 437    

      

 
 
 

IV. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY 
 
 

1. Vlastné imanie (r. 080 súvahy)  
 

1.1. Informácie o vlastnom imaní 

 
Základné imanie pozostáva zo 692 750 kusov akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 2,--  EUR, 
217 037 kusov akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 3,-- EUR a 8 164 210 kusov akcií na 
doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1,-- EUR. Základné imanie spolu  10 200 821,-- EUR je celé 
upísané a splatené. 
 

1.2. Hospodársky výsledok   za rok 2013 
Za rok 2013 spoločnosť vykázala stratu vo výške 4 672 653,-- EUR. 
 

Názov položky 2013 

Účtovná strata -4 672 653 

Vysporiadanie účtovnej straty 2014 

Zo zákonného rezervného fondu 0 

Zo štatutárnych a ostatných fondov 0 

Z nerozdeleného zisku minulých rokov 0 

Úhrada straty spoločníkmi 0 

Prevod do neuhradenej straty minulých rokov 4 672 653 

Iné  0 

Spolu  4 672 653 

          
Výsledok hospodárenia minulých rokov sa zvýšil v položkách : 
 neuhradená  strata o 4 672 653,-- EUR na základe rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení 

hospodárskeho výsledku za rok 2013. 
 

1.3. Hospodársky výsledok za rok 2014 
 
K 31.12.2014 spoločnosť vykázala stratu vo výške 1 995 450,-- EUR z čoho  2.880,-- EUR je daňová licencia. 
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2. Rezervy (r. 118 a r. 136 súvahy) 
 
Informácie o rezervách : 
 

Názov položky 

2014 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia Tvorba Použitie Zrušenie 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

A b C D E f 

Dlhodobé rezervy, z toho: 112 595 30 000 12 309 38 341 91 945 

Rezerva na odchodné a iné dlhodobé zamest. pôžitky 82 595   20 650 61 945 

Rezerva na reklamácie                    30 000 30 000 12 309 17 691 30 000 

  0     

Krátkodobé rezervy, z toho: 69 818 29 423           25 641 29 677 43 923 

Rezerva na nevyčerpané dovolenky                    13 641               21 123           13 641  21 123 

Rezerva na audit, overenie spolu                    26 500 8 300 12 000  22 800 

Vypustené emisie CO2      

Rezerva na úroky z omešk., pokuty a penále 29 677   29 677 0 

        

 
 

Názov položky 

2013 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia Tvorba Použitie Zrušenie 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

A b c D E F 

Dlhodobé rezervy, z toho: 122 595 30 000          40 000 0 112 595 

Rezerva na odchodné a iné dlhodobé zamest. pôžitky 82 595 0 0   82 595 

Rezerva na reklamácie 40 000 30 000 40 000                      30 000 

          0 

Krátkodobé rezervy, z toho: 39 353 65 418 34 953  69 818 

Rezerva na nevyčerpané dovolenky 17 018  13 641 17 018                     13 641 

Rezerva na audit, overenie spolu 21 500 22 100 17 100                     26 500 

Vypustené emisie CO2      

Rezerva na úroky z omešk., pokuty a penále 835 29 677 835  29 677 
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3. Záväzky (r. 102 a r. 123 súvahy)  
 
Informácie o záväzkoch : 
 

Názov položky 2014 2013 

Záväzky po lehote splatnosti 2 548 444 2 389 786 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane 2 055 138    1 483 988 

Záväzky z obchodného styku spolu 4 603 582 3 873 774 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov 1 030 415 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov   

Dlhodobé záväzky spolu – záväzky zo sociálneho fondu 1 030 415 

 
 
Krátkodobé záväzky z obchodného styku voči spriazneným osobám : 
 

Dcérska spoločnosť 2014 2013 

Plastika-Machinery, s.r.o. 0 1 154 

Plastika Bohémia, s.r.o. 0 0 

Plastika Hungária, Kft. 0 0 

Plastika Trading, s.r.o. 1 320 000 0 

 
 
 
Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu : 
 

Názov položky 2014 2013 

Začiatočný stav sociálneho fondu 415 586 

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov  13 625 16 279 

Tvorba sociálneho fondu zo zisku 0 0 

Ostatná tvorba sociálneho fondu 0 0 

Tvorba sociálneho fondu spolu 13 625 16 279 

Čerpanie sociálneho fondu  13 010 16 450 

Konečný zostatok sociálneho fondu 1 030 415 

 
 

4. Bankové úvery a výpomoci (r. 121 a r. 139 súvahy) 
 
Informácie o bankových úveroch a krátkodobých pôžičkách : 
 

Názov položky Mena Úrok 
Dátum 

splatnosti 
2014 2013 

p. a. 

v % 

A b c d E F 

Dlhodobé bankové úvery 

EXIMBANKA SR - EU projekt EUR 3,673% 31.05.2018 5 024 926 5 724 926 

SZRB – úver dlhodobý EUR 4,481% 21.03.2018 800 000 950 000 

Regio Enterprise LTD. EUR 5,00%    31.01.2016 2 050 000 2 050 000 

         

Bežné bankové úvery 

EXIMBANKA SR - EU projekt EUR 3,673% 31.05.2018         660 000        200 000 

Privat banka, a.s. - prevádz.úver EUR 7,00% 31.01.2015 2 785 766 2 785 766 

Privat banka, a.s. – prevádz.úver EUR  7,00% 31.01.2015 2 000 000 2 000 000 

Privat banka, a.s. – prevádz.úver EUR 7,00% 31.01.2015 2 000 000  

Tatra banka - VISA karta EUR     1 559 795 

SZRB – prevádzkový úver EUR  4,481%   21.03.2018 150 000 50 000 
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Názov položky Mena Úrok 
Dátum 

splatnosti 
2014 2013 

p. a. 

v % 

A b c d e f 

Dlhodobé pôžičky  

            

            

Krátkodobé finančné výpomoci (r. 140 súvahy) 

Druhá strategická, a.s. Eur 4,00% 31.08.2013 0 0 

Druhá strategická, a.s. Eur 4,50% 1.11.2013 0 0 

Druhá strategická, a.s.  Eur   4,00 %  31.8.2013 0      0 

Druhá strategická, a.s. Eur 4,00 % 1.12.2013 0 0 

Finasist, a.s. Eur 4,00 % 1.1.2014 0 1 347 744 

Finasist, a.s. Eur 4,00 % 31.8.2013 0 0 

Finasist, a.s. Eur 4,00% 31.8.2013 0 0 

Finasist, a.s. Eur 5,30 % 1.11.2013 0 0 

Finasist, a.s. Eur 4,00 % 1.7.2014 0 339 620 

Finasist, a.s. Eur 4,00 % 1.1.2014 0 136 612 

Finasist, a.s. Eur 4,00 % 30.6.2013 0 0 

Finasist, a.s. Eur 4,00 % 1.1.2013 0 0 

Finasist, a.s. Eur 4,00 % 30.6.2013 0 0 

Finasist, a.s. Eur 4,00 % 1.1.2013 0 0 

Finasist, a.s. Eur 4,00 % 1.8.2014 0 846 575 

Finasist, a.s. Eur 4,50 % 1.10.2014 0 1 682 805 

Finasist, a.s. Eur 4,00 % 1.1.2015 0 155 729 

Finasist, a.s. Eur 4,00 % 1.8.2014 0 32 284 

Finasist, a.s. Eur 4,00 % 1.7.2014 0 1 072 698 

Finasist, a.s. Eur 5,30 % 1.1.2015 46 841 2 440 494 

JUDr. Balaník Eur 0,00 % 6.4.2015 103 978 103 978 

Zmenkový úver na pohľ. - Eximbanka Eur   73 727 65 524 

Ostatné krátkodobé fin.výpomoci Eur 3,50 % 31.12.2015 232 931  155 600 

Krátkodobé finančné výpomoci-
spolu     457 477 8 379 663 

 
 
 

5. Časové rozlíšenie (r. 141 súvahy) 
 
Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív 
 

Názov položky 2014 2013 

Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho: 0 0 

     

    

     

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: 107 426 6 478 

Výdavky BO - bankové úroky 106 151 0 

Výdavky BO – ostatné 1 275 6 478 

    

Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:  2 407 730    2 888 830 

Výnosy BO - EU projekt 2 407 730     2 888 830 

     

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho: 485 155       485 231 

Výnosy BO - dotácia - EU projekt 481 104 481 108 

Výnosy BO ostatné 4 051 4 123 
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6. Deriváty 
 
V roku 2014 Plastika, a.s. nevyužívala služby v oblasti derivátov. 
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7. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu 
 
V roku 2014 Plastika, a.s. nemala majetok prenajatý formou finančného prenájmu 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. VÝNOSY 
 
 
Tržby – informácie o tržbách za vlastné výrobky, služby a tovar 

 
 

Oblasť odbytu 
Rúry Vstrekované výrobky 

Expandovaný 
polystyrén 

Fólie Ostatný predaj Služby 

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

a B c d E f G h i J k l M 

Tuzemsko 5 627 614 4 468 220 1 072 647 
 

1 203 599 0 623 427 997 682 753 172 306 11586 888 189 292 479  

Česká republika 464 558 492 784 184 759 166 456     
 

806 166 772 935     170  781 

Ostatný export 859 535 
 

833 722 688 901 836 459      503 171 574 483      400  8 086 

Spolu 6 951 707 5 794 726 1 946 307 2 206 514 0 623 1 737 334 2 030 171 172 306 11586 888 759 301 346 
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Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob 
 

Názov položky 

2013 2014 

Zmena stavu vnútroorganizačných 
zásob 

Konečný 
zostatok 

Konečný 
zostatok  2014 2013 

A B C  E F 

Nedokončená výroba   
192 980 181 963  -793 783 - 797 544 a polotovary vlastnej výroby 

Výrobky 
  

 1 142 255 931 568  
                       

                        552 138 336 885 

Zvieratá       

Spolu 1 335 235   1 113 531  - 241 645 - 460 659 

Zmena stavu vnútroorga-
nizačných zásob vo výkaze 
ziskov a strát 

 

   -241 645 -460 659  
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Aktivácia 
 
Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej 
činnosti : 
 

Názov položky 
 

           2014 
2013 

Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:  760 401 909 620 

Aktivácia materiálu a tovaru 758 703 900 772 

Aktivácia vnútroorganizačných služieb 1 698 8 848 

Aktivácia dlhodobého hmotného majetku   

     

     

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, 
z toho: 

 
488 299    501 510  

Zúčtovanie alikvótnej časti dotácie na EU projekt 481 103 481 108 

Výnosy z odkúpených pohľadávok 1 458 0 

Náhrada škôd od poisťovne 5 738    20 402 

   

   

Finančné výnosy, z toho: 6 168  1 126  

Kurzové zisky, z toho: 6 061 1 124 

Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:    

Tržby z predaja cenných papierov a podielov  0 0 

Výnosové úroky 107 2 

     

Mimoriadne výnosy, z toho: 0 0 

     

     

 
 
Informácie o čistom obrate 

 

Názov položky 
 
 

         2014 

 
 

2013 
 

Tržby za vlastné výrobky  7 553 986 7 141 751  

Tržby z predaja služieb 888 760 301 346  

Tržby za tovar 3 253 667 2 901 869  

Výnosy zo zákazky 0 0  

Tržby z predaja DNaHM a predaja drobného HM 2 367 461 811 122  

Tržby z predaja materiálu 112 047 59 785  

Čistý obrat celkom 
 

14 175 921 11 215 873 
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VI. NÁKLADY 
 
Informácie o nákladoch 
 
 

Názov položky 
 

 2014 
 

2013 

Náklady za poskytnuté služby, z toho:   r.14 VZS 1 149 052  1 003 669 

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:  14 900 17 000 

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky  14 300 17 000 

súvisiace audítorské služby 0 0 

ostatné neaudítorské služby 
 

600 0 

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho: 1 134 152         986 669 

Opravy a údržba 72 599          93 470 

Cestovné 25 217          53 478 

Náklady na reprezentáciu 6 797 5 110 

Cestná preprava 285 532 191 614 

Železničná preprava 0 33 366 

Telefóny, poštové služby 23 716 32 868 

Zneškodňovanie odpadov, upratovanie 8 080 7 838 

Certifikácie 13 042            3 802 

Strážna služba 104 892 104 651 

Prenájom 366 955 286 030 

Služby poradenské, právne, školenia 68 656          42 835 

Služby VT    43 861  41 893 

Inzercia, marketing, reklama 19 375 7 456 

Služby iné 95 430 82 258 

   

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, 
z toho:    r.26 VZS 

 
1 510 362 548 579 

Zmluvné pokuty a penále 14 702 96 734 

Ostatné pokuty a penále 16 604 20 996 

Manká a škody 20 083 26 673 

Poistenie majetku 83 329 80 576 

Poistenie pohľadávok 7 550 6 931 

Poistenie ostatné 17 096 24 227 

Ručiteľský záväzok 0 26 871 

Odpis postúpených pohľadávok 1 233 855 254 206 

Odpis nedobytných pohľadávok      102 615 0 

Iné 14 528 11 365 

   

   

Finančné náklady r. 45 VZS, z toho: 959 336 1 184 490 

Kurzové straty 22 006 50 302 

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:  1 134 188 

Nákladové úroky 893 965 1 050 725 

Bankové poplatky 43 365          82 662 

Iné 0              801 

   

   

Mimoriadne náklady, z toho: 0 0  
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VII. DAŇ Z PRÍJMOV 
 
Sadzba dane z príjmov pre rok 2014 je 22 %. Spoločnosť nemala žiadne úľavy z daní. Na výpočet odloženej dane 
bola použitá sadzba dane z príjmov právnických osôb 22 %.Keďže nemožno s určitosťou predpokladať, že spoločnosť 
bude v budúcnosti dosahovať dostatočné daňové zisky, návratnosť daňovej pohľadávky je neistá a preto sa odložená 
daňová pohľadávka v týchto účtovných výkazoch nezohľadnila. 
 

 

Názov položky 2014 2013 

Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo 
výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov     

Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo 
výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov     

Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, 
nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných 
rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým 
sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová 
pohľadávka neúčtovala     

Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu 
neúčtovania tej časti odloženej daňovej  pohľadávky v bežnom účtovnom 
období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach    

Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových 
odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku 
ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka 3 441 212 3 896 469 

Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované 
priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov     

 
 
 

Názov položky 

2014 2013 

Základ dane Daň 
Daň 
v % Základ dane Daň Daň v % 

A B C D E F G 

Výsledok 
hospodárenia pre
d  zdanením, 
z toho: - 1 992 561  100 - 4 672 649  100 

teoretická daň   -438 363 22  -1 074 709  23 

Daňovo 
neuznané 
náklady 1 020 227 224 450 

 
-11,26 526 895  121 186  -2,59 

Výnosy 
nepodliehajúce 
dani -573 635 

 
 

-  126 200 6,33 - 656 880 -151 082  3,23 

Umorenie 
daňovej straty           

Spolu - 1 545 969 - 340 113 17,07 - 4 802 634 -1 104 605  23,64 

zraz daň 
z úrokov  9   4 2,89 

Daňová licencia  2 880     

Splatná daň z 
príjmov  -340 104 17,07  -1 104 601 26,53 

Celková daň 
z príjmov   -340 104 17,07 x -1 104 601 26,53 
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VII. PODSÚVAHOVÉ ÚČTY 
 
Obmedzenie disponovania s majetkom : 
 

Názov položky 2014 2013 

Majetok v nájme (operatívny prenájom)     

Odpísané pohľadávky     

Pohľadávky z leasingu     

Záväzky z leasingu   

Iné položky - zriadené záložné právo na DHM, zásoby a pohľadávky 32 473 205 34 611 984 

 
 
 

VIII. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA 
 
 
Potenciálne záväzky zo súdnych sporov: 
 

Súdny spor s Colnicou Nitra vo veci do vymerania spotrebnej dani z liehu za roky 1996 – 1998. Súdny spor je 
v hodnote 398 327,03 EUR. V tejto veci Najvyšší súd SR zo dňa 31. januára 2005 rozhodol v prospech spoločnosti 
a rozhodol tak, že vec vrátil na ďalšie rozhodnutie Colnému riaditeľstvu SR za účelom doplnenia dokladov 
na opätovné rozhodnutie.  
Od roku 2005 nebol vykonaný žiaden právny úkon, nakoľko Colný úrad v Nitre vo veci nekoná         
 
 
Podmienený záväzok na základe Dohody:  
 
Spoločnosť eviduje podmienený záväzok na základe Dohody o zmene obsahu záväzku  uzatvorenej medzi 
spoločnosťami Plastika, a.s. a Slovenský plynárenský priemysel, a.s. zo dňa 13.03.2015 vo výške 13.000,-- EUR. 
Predmetná Dohoda o zmene obsahu záväzku vyplýva zo Zmluvy o dodávke plynu na rok 2014 uzatvorenej medzi 
vyššie uvedenými spoločnosťami.  
Plastika, a.s. o podmienenom záväzku neúčtuje, ale vykazuje ho v Poznámkach. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

   

Druh podmieneného záväzku 

 2014 

Hodnota celkom 
Hodnota voči 

spriazneným osobám 

Zo súdnych rozhodnutí 398 327 0 

Z poskytnutých záruk     

Zo všeobecne záväzných právnych predpisov     

Zo zmluvy o podriadenom záväzku     

Z ručenia     

Iné podmienené záväzky 13 000    

 
 
   

   

Druh podmieneného záväzku 

                            2013 

Hodnota celkom 

Hodnota voči 

spriazneným osobám 

Zo súdnych rozhodnutí 398 327 0 

Z poskytnutých záruk     

Zo všeobecne záväzných právnych predpisov     

Zo zmluvy o podriadenom záväzku     

Z ručenia     

Iné podmienené záväzky     
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IX. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI 
 
 
 
Mzdy a odmeny orgánov spoločnosti :                                                                                                                 
 

Druh príjmu, výhody 

Hodnota  príjmu, výhody súčasných 
členov orgánov 

Hodnota príjmu, výhody bývalých 
členov orgánov                                                         

b C 

štatutárnych dozorných iných štatutárnych dozorných iných 

Časť 1 – 2014 Časť 1 – 2014 

A Časť 2 – 2013 Časť 2 – 2013 

Peňažné príjmy 

13 500 4 464 1 980 0  
 

0    

12 150 3 720 1 980 225  744    

Nepeňažné príjmy 

            

            

Peňažné  preddavky             

 
 

 
 

X. SPRIAZNENÉ OSOBY 
 
 
Medzi spriaznené osoby patria akcionári, členovia predstavenstva, zamestnanci a spoločnosti, v ktorých podiel na 
základnom imaní presahuje 20 % (ovládané spoločnosti a spoločnosti s podstatným vplyvom). 
 
 
 
 

Spriaznená osoba  
Kód druhu 
obchodu 

Hodnotové vyjadrenie 
obchodu 

2014 2013 

a b C D 

 

 
 

 
 
     

FINASIST, a.s. 8  46 841     8 054 561  

 11 0 329 499 

DAN Slovakia s.r.o.  1 291 053 251 968 

 2 89 474 139 930 

 3 67 530 97 056 

Druhá strategická, a.s. 1 524 64 108 

bit-Studio Bratislava s.r.o. 1  83 9 827  

JUDr. Vladimír Balaník 8  103 978  103 978  

Grand Hotel Bellevue a.s. 1 63 67 

Váhostav – SK, a.s. 1 82 048 73 358 

 2 1 723 356 1 228 341 

 3 2 790   1 884 

 10 87 483  

 11 391 141 57 830 

Chemolak, a.s. 8 232 931 155 600 

 1 516 693 478 230 

  2 199 732 970 144  

 3 3 500 2 166 

 11 306 923 40 753 
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Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná 
jednotka 

Kód druhu 
obchodu 

Hodnotové vyjadrenie 
obchodu 

2014 2013 

a b C d 

Plastika-Machinery, s.r.o. 1 0 15 227 

  2   

  3 0 7 115 

  8   

Plastika Bohémia, s.r.o. 1 54 507 9 551 

  2 413 532 497 706 

 3 114  

Plastika Hungária, Kft. 1 44 326 85 900 

  2 468875 438 484 

            3 140  

Plastika Trading, s.r.o.            5 1 320 000 0 

            2 1 320 000 0 

            3 360 0 

PLASTIKA-Nitra, d.o.o. v likvidácii            1 0 0 

             2      0  0 
 

 
Obchody medzi týmito osobami a spoločnosťou sa uskutočňujú za obvyklých podmienok a za obvyklé ceny. 
O obchodoch so spriaznenými osobami rozhoduje predstavenstvo.  
 
          Kód      Druh obchodu 

1 kúpa 
2 predaj 
3 poskytnutie služby 
4 obchodné zastúpenie 
5 licencia 
6 transfer 
7 know-how 
8 úver, pôžička 
9 výpomoc 
10 záloha  
11 iný obchod 

 
 
 

XI. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 

A DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY 
 
Nenastali žiadne významné skutočnosti. 
 

XII. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA 
 
Prehľad zmien vlastného imania je uvedený v Prílohe č. 1. 
 
 

XIII.  PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH 
 
Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou, a je uvedený v Prílohe č. 2. 
 

 
Príloha : 
Prehľad zmien vlastného imania - Príloha č.1 
Prehľad peňažných tokov - Príloha č. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plastika, a.s., IČO: 00152781, DIČ: 2020404892 

Úč POD 3-01 (Poznámky k účtovným výkazom) 

za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014 

(údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)       Príloha č.1 

 

 

Prehľad zmien vlastného imania 

 

Položka vlastného imania 

2014 

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia  Prírastky Úbytky Presuny 

Stav na konci 
účtovného 

obdobia 

a b c d e F 

Základné imanie 7 019 620 8 164 210   -4 983 009  10 200 821 

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely         

Zmena základného imania         

Pohľadávky za upísané vlastné imanie         

Emisné ážio         

Ostatné kapitálové fondy         

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov        

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -3 030 755  96 471   -3 127 226 

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín -1 012 329     -1 012 329 

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení       

Zákonný rezervný fond       

Nedeliteľný fond       

Štatutárne fondy a ostatné fondy       

Nerozdelený zisk minulých rokov       

Neuhradená strata minulých rokov - 5 173 471   310 356 -4 863 115 

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia - 4 672 653  1 995 450 
 

 4 672 653 - 1 995 450 

Vyplatené dividendy         

Spolu vlastné imanie - 6 869 588  8 164 210  2 091 921   0 -797 299 

 

 



Plastika, a.s., IČO: 00152781, DIČ: 2020404892 

Úč POD 3-01 (Poznámky k účtovným výkazom) 

za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014 

(údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)       Príloha č.1 

 

 

Tabuľka č. 2      

Položka vlastného imania 

2013 

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia  Prírastky Úbytky Presuny 

Stav na konci 
účtovného 

obdobia 

a b c d e f 

Základné imanie 7 019 620       7 019 620 

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely         

Zmena základného imania         

Pohľadávky za upísané vlastné imanie         

Emisné ážio         

Ostatné kapitálové fondy         

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov         

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -2 680 269   350 486  -3 030 755 

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín - 1 012 329     -1 012 329 

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení       

Zákonný rezervný fond       

Nedeliteľný fond       

Štatutárne fondy a ostatné fondy       

Nerozdelený zisk minulých rokov       

Neuhradená strata minulých rokov - 496 806    -4 676 665  - 5 173 471 

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia - 4 676 665  4 672 653 4 676 665 - 4 672 653 

Vyplatené dividendy         

Spolu  vlastného imanie -1 846 449 0  5 023 139  0  - 6 869 588 

 



Plastika, a.s. ,  IČO: 00152781, DIČ: 2020404892 Príloha č. 2

Úč POD 3-01 (Poznámky k účtovným výkazom)

za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014

(údaje v tabuľkách sú vykázané v EUR, ak nie je uvedené inak)
 

Označenie 

položky
Obsah položky 2014 2013

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

Z/S
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z 

príjmov (+/-)
-1 992 561 -4 672 649

A.1.
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej 

činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A.1.1. až 

A.1.13.)

1 497 056 2 716 277

A.1.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného 

majetku (+)
1 965 812 2 119 823

A.1.2.

Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a 

dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto 

majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja 

(+)

A.1.3. Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)

A.1.4. Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)

A.1.5. Zmena stavu opravných položiek (+/-)

A.1.6. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-

)
-1 411 696 -454 269

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

A.1.8. Úroky účtované do nákladov (+) 893 965 1 050 725

A.1.9. Úroky účtované do výnosov (-) -107 -2

A.1.10. Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným 

ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-) 

A.1.11. Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ku 

dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+) 

A.1.12. Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, 

ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)

A.1.13. Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú 

výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa 

uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)

49 082

A.2.

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto 

opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a 

krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, 

ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných 

ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet 

A.2.1. až A.2.4.)

791 649 2 042 770

A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) -341 740 694 513

A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) 867 750 582 332

A.2.3. Zmena stavu zásob (-/+) 265 639 765 457

A.2.4.

Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou 

majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných 

ekvivalentov (-/+) 468

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a 

výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach 

prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet ZS + A.1. + A.2.)

296 144 86 398

A.3.
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných 

činností (+)
107 2



A.4.
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú 

do finančných činností (-)
-893 965 -1 050 725

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

sa začleňujú do investičných 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 (+/-), (súčet Z/S + 

A.1. až A.6.)
-597 714 -964 325

A.7.

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, 

ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných 

činností (-/+)

-2 889 -4

A.8. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú 

činnosť (+)

A.9.
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú 

činnosť (-)

A.
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet 

Z/S + A.1. až A.9.)
-600 603 -964 329

Peňažné toky z investičnej činnosti

B.1.
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku   (-)

B.2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) 116 674 118 960

B.3.

Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v 

iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré 

sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených 

na predaj alebo na obchodovanie (-)

-1 438 065 -47 027

B.4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)

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

B.6.

Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných 

účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa 

považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na 

predaj alebo na obchodovanie (+)

B.7. Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej 

účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)

B.8

Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou 

jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou 

konsolidovaného celku (+)

B.9.
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou 

tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých 

účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)

B.10.
Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou 

tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej 

jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)

B.11. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 

prevádzkových činností (+)

B.12.
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré 

sa začleňujú do prevádzkových činností (+)

B.13.

Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj 

alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za 

peňažné toky z finančnej činnosti (-)

B.14.
Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj 

alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za 

peňažné toky z finančnej činnosti (+)

B.15.
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné 

začleniť do investičných činností (-)

B.16.
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú 

činnosť (+)

B.17.
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú 

činnosť (-)



B.18.
Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)

B.19. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

B.
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až 

B.19.)
-1 321 391 71 933

Peňažné toky z finančnej činnosti

C.1. Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)

C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)

C.1.2. Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo 

fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)

C.1.3. Prijaté peňažné dary (+)

C.1.4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)

C.1.5.
Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a 

vlastných obchodných podielov (-)

C.1.6.
Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou 

jednotkou (-)

C.1.7.

Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi 

účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-

)

C.1.8.
Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného 

imania (-)

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

záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.9.)

1 807 235 859 905

C.2.1. Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)

C.2.2. Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)

C.2.3.
Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo 

pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli 

poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)

1 710 764 853 016

C.2.4.
Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla 

banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré 

boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)

C.2.5. Príjmy z prijatých pôžičiek (+) 357 375

C.2.6. Výdavky na splácanie pôžičiek (-)

C.2.7. Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je 

predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)

C.2.8.

Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov 

vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou 

tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných 

tokov (+)

96 471 -350 486

C.2.9.

Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a 

krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej 

jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti 

prehľadu peňažných tokov (-)

C.3
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú 

do prevádzkových činností (-)

C.4. Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou 

tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)

C.5.

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.6.

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.7.
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť 

do finančných činností (-)

C.8.
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť 

(+)



C.9.
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú 

činnosť (-)

C.
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)

1 807 235 859 905

D.
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov 

(+/-), (súčet A + B + C)
-114 759 -32 491

E.
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na 

začiatku účtovného obdobia (+/-)

146 182 178 673

F.

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na 

konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových 

rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 

účtovná závierka (+/-)

31 423 146 182

G.
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a 

peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 

účtovná závierka (+/-)

H.

Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov 

na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely 

vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 

(+/-)

31 423 146 182


