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Dozorná rada spoločnosti Plastika, a.s. so sídlom Novozámocká 222C, 949 05 Nitra,  

IČO 00 152 78, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre oddiel Sa, vložka 

číslo 183/N (ďalej len „Spoločnosť“) predkladá riadnemu valnému zhromaždeniu správu 

o svojej činnosti za rok 2018.   

 

1. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018 

 

Dozorná rada pracovala k 31.12.2018 v zložení Ing. Jozef Šnegoň (predseda dozornej 

rady), Mgr. Juraj Široký, MBA a pani Valéria Šindlerová. Členovia dozornej rady si pri 

výkone svojej pôsobnosti v sledovanom období riadne plnili svoje povinnosti a vykonávali 

svoje práva v súlade so stanovami Spoločnosti a v súlade s príslušnými všeobecne známymi 

právnymi predpismi. Dozorná rada dohliadala na výkon pôsobnosti predstavenstva 

spoločnosti a uskutočňovanie podnikateľského zámeru Spoločnosti. 

 

Dozorná rada sa pri výkone svojej kontrolnej činnosti zamerala hlavne na: 

• kontrolu plnenia uznesení prijatých na riadnom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 

19.06.2018; 

• kontrolu plnenia uznesení prijatých na riadnom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 

20.12.2018; 

• priebežné hodnotenie dosiahnutých výsledkov v hlavných činnostiach, s nadväzným 

posúdením vývoja rozhodujúcich ekonomických ukazovateľov v bežnom a v 

porovnateľnom období, ako aj na kumulatívne plnenie zámerov schváleného 

podnikateľského plánu   

• pravidelné sledovanie vývoja predajných výsledkov podľa jednotlivých skupín výrobkov; 

• stav vývoja záväzkov a pohľadávok po lehote splatnosti; 

• plnenie prijatých opatrení smerujúcich k znižovaniu fixných nákladov; 

• stav vlastného imania Spoločnosti; 

• vyhodnocovanie priebežných ekonomických výsledkov a plnenie zámerov 

podnikateľských plánov dcérskych spoločností; 

• dodržiavanie stanov Spoločnosti a všeobecne záväzných predpisov; 

• na zasadnutia dozornej rady sa zúčastňovali výkonný riaditeľ, finančný riaditeľ 

a obchodná riaditeľka. Dozorná rada prijímala uznesenia s odporúčaniami pre výkonný 

manažment s cieľom dosahovať priaznivé hospodárske výsledky a zlepšovanie činnosti 

spoločnosti. 

 

 Dozorná rada konštatuje, že predstavenstvu a manažmentu spoločnosti sa v roku 2018 

nepodarilo splniť hlavné ciele Podnikateľského plánu na rok 2018, ktorým bolo plánované 

výrazné zlepšenie hospodárenia spoločnosti a zvýšenie predaja, najmä v sortimente rúr.  Plán 

celkového predaja na rok 2018 bol vo výške 10 420 000 EUR (v roku 2017 bol plán 10 

500 000 EUR), pričom tržby Spoločnosti k 31.12.2018 boli vo výške 4 997 363 EUR                

(plnenia plánu na 48%). Nízke tržby boli spôsobené negatívnym vývojom v oblasti výroby 

a predaja plastových výrobkov a negatívnym vývojom v budovaní inžinierskych sietí. 

Spoločnosť nedosahuje dostatočné tržby na pokrytie svojich nákladov na prevádzku a zároveň 

nedisponuje peňažnými prostriedkami na splácanie záväzkov. Negatívne finančné ukazovatele 

spoločnosti znemožňujú financovať svoju prevádzku z cudzích zdrojov, z toho dôvodu aj 

v roku 2018 spoločnosť financovala svoju prevádzku odpredajom nepotrebného majetku. Táto 

situácia sa za posledné roky opakuje a naznačuje, že existuje neistota, ktorá môže vyvolať 

pochybnosti o schopnosti Spoločnosti naďalej nepretržite pokračovať v činnosti. Spoločnosť 

má vypracované strategické postupy, ktorých cieľom je stabilizácia spoločnosti.  
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 Hospodársky výsledok bola strata vo výške  -1 691 769 (v roku 2017 bola strata – 2 

179 901 EUR) a spoločnosť sa ku koncu roka 2018 dosiahla vlastné imanie vo výške -

1 088 457 EUR.  

  

2. Stanovisko k riadnej individuálnej účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2018 a  

 k návrhu predstavenstva na úhradu straty za rok 2018 

 

 Dozorná rada venovala pozornosť príprave a samotnému priebehu audítorského 

overovania účtovnej závierky. Preskúmala výkazy riadnej účtovnej závierky zostavenej 

k 31.12.2018 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku, straty za rok 2018.  Pri 

kontrole formálnej správnosti vedenia účtovníctva a spracovania účtovnej závierky dozorná 

rada preverila  položky Súvahy a Výkazu ziskov a strát a zobrala na vedomie správu 

nezávislého audítora spoločnosti INTERAUDIT GROUP, s.r.o., s licenciou SKAU číslo 168. 

 

Dozorná rada súhlasí so stanoviskom audítora, že: „Podľa nášho názoru, okrem vplyvu 

skutočnosti opísanej v odseku Základ pre podmienený názor, priložená účtovná závierka 

poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Plastika, a.s. k 31. decembru 

2017, výsledku jej hospodárenia a peňažných tokov za rok končiaci sa k uvedenému dátumu 

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

účtovníctve“).“ 

 

Dozorná rada konštatuje, že výsledok hospodárenia za účtovné obdobie v roku 2018  

je strata -1 691 769 EUR. Hodnota vlastného imania spoločnosti k 31.12.2018 je – 1 088 457 

EUR. Predstavenstvo Spoločnosti musí bezodkladne implementovať opatrenia na ozdravenie 

spoločnosti, nakoľko sa Spoločnosť dostala do vplyvu Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze 

a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení ďalších predpisov.  

 

Dozorná rada po celkovom preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky 

odporúča akcionárom valného zhromaždenia  

   

s c h v á l i ť 

 

- riadnu individuálnu účtovnú závierku akciovej spoločnosti zostavenú k 31.12.2018 

s dosiahnutým výsledkom hospodárenia po zdanení, t.j. stratou vo výške                      

– 1 691 769 EUR 

- návrh predstavenstva spoločnosti na zaúčtovanie straty vyčíslenej v riadnej 

individuálnej účtovnej závierke vo výške -1 691 769 EUR na účet neuhradenej straty 

minulých rokov. 

 

Dozorná rada odporučila predstavenstvu Spoločnosti, aby bol riadnemu valnému 

zhromaždeniu predložený návrh na výkon auditu účtovnej závierky za rok 2019 spoločnosťou 

INTERAUDIT Group, s.r.o., so sídlom Šancová ulica 102/A,831 04 Bratislava, Licencia 

SKAU č. 168, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 

č. 16969/B. 

V Nitre, 6.5.2019 

 

        

        Ing. Jozef Šnegoň  

       predseda dozornej rady Plastika, a.s. 


