
regulovaná informácia

Informačná povinnosť za polrok: 2019 IČO:

LEI:

Účtovné obdobie: od: 1.1.2019 do: 30.6.2019

Právna forma

Obchodné meno / názov:

Sídlo:

ulica, číslo

PSČ

Obec

Kontaktná osoba:

Tel.: smerové číslo 037 číslo:

Fax: smerové číslo číslo:

E-mail:

Webové sídlo:

Dátum vzniku:

POLROČNÁ SPRÁVA

Oznámenie spôsobu zverejnenia 

polročnej finančnej správy                  

§ 47 ods. 4 zákona o burze

Základné imanie (v EUR):

Časť 1.- Identifikácia emitenta

1.1.1991

emitenta akcií alebo dlhových cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu

Adresa internetovej stránky emitenta, alebo názov 

dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného 

informačného systému, v ktorej bola polročná finančná 

správa zverejnená 

PRAVDA

Plastika,a.s.

Novozámocká 222C

949 05

www.plastika.sk

macala@plastika.sk   trubiniova@plastika.sk

Nitra 5

6513818

Zakladateľ:

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

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

Zák.č. 111/1990Zb. o štátnom podniku.

v zmysle zákona o burze cenných papierov

00152781

Ing.Milan Mačala, RNDr.Gabriela Trubíniová

10 200 821

akciová spoločnosť

315700YKJFK8JA998204

http://www.plastika.sk/#


Predmet podnikania:

alebo

Oznámenie spôsobu zverejnenia 

polročnej finančnej správy                  

§ 47 ods. 4 zákona o burze

Čas zverejnenia                    § 47 ods. 8 zákona o burze

Dátum zverejnenia

Príloha č. 2 (P2Súvaha-aktíva)

Priebežná  účtovná závierka podľa SAS

SAS

Príloha č. 5 (P5Poznámky)

Príloha č. 4 (P4Výkaz ziskov a strát)
Výkaz ziskov  a strát priebežnej účtovnej závierky                                       

BO: 30.6.  PO: 30.6.

Súvaha priebežnej účtovnej závierky-pasíva                      

BO: 30.6.  PO: 31.12.
Príloha č. 3 (P3Súvaha-pasíva)

Adresa internetovej stránky emitenta, alebo názov 

dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného 

informačného systému, v ktorej bola polročná finančná 

správa zverejnená 

PRAVDA

26.9.2019

 Hlavnou činnosťou spoločnosti je 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 s plastov, maloobchod s výrobkami s plastov, výskum a vývoj v oblasti 

spracovania plastov, vykonávanie železničnej dopravy na vlečke, prenájom nehnuteľností, elektroenergetika - dodávka a distribúcia elektriny

Časť 2. Účtovná závierka

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

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

Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)Účtovná závierka-základné údaje

Súvaha priebežnej účtovnej závierky-aktíva                       

BO: 30.6.  PO: 31.12.

Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí

zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných

štandardov ako veľká účtovná jednotka a subjekt verejného

záujmu. Podľa § 2 ods. 14 zákona o účtovníctve subjektom

verejného záujmu sa rozumie účtovná jednotka, ktorá emitovala

cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom

trhu ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie

CASH-FLOW-Nepriama metóda                                    BO: 

30.6.  PO: 30.6.

Poznámky priebežnej účtovnej závierky

CASH-FLOW-Priama metóda                                               

BO: 30.6.  PO: 30.6.

V § 35 ods. 5, 6, 7 zákona o burze je ustanovený minimálny

obsah skrátenej priebežnej účtovnej závierky

Príloha č. 7 (P7CASH FLOW-Nepriama metóda)



nie

Dátum auditu:

§ 35 ods. 3 zákona o burze

ano

Vyhlásenie emitenta podľa § 35 ods. 11 zákona o burze o tom, že polročná správa nebola overená alebo preverená audítorom 

V zmysle § 35 ods.11 zákona č. 429/2002 o burze cenných papierov  v znení neskorších predpisov pre účely polročnej finančnej správy spoločnosti Plastika,a.s. k 

30.6.2019 zodpovedné osoby vyhlasujú, že polročná správa nebola overená audítorom.

V zmysle § 17a zákona o účtovníctve banky a poisťovne 

zostavujú účtovnú závierku podľa IAS/IFRS.

Priebežná  účtovná závierka podľa IAS/IFRS

Výkaz komplexného výsledku priebežnej účtovnej 

závierky podľa IAS/IFRS

Výkaz o finančnej situácii priebežnej účtovnej závierky 

podľa IAS/IFRS

Účtovná závierka-základné údaje

(§ 35 ods. 11 zákona o burze)  Ak polročná finančná správa nebola overená alebo preverená audítorom, emitent uvedie o tejto skutočnosti vo svojej správe vyhlásenie !

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

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

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

účtovníctve, ktorá v účtovnom období emitovala cenné papiere a

tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorá

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

zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa medzinárodných

účtovných štandardov ak sa tak rozhodne.

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

Príloha č. 9 (P9Výkaz ZaS podľa IAS/IFRS)

Príloha č. 13 (P13Poznámky podľa IAS/IFRS)

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

Polročná finančná správa bola overená, alebo preverená audítorom (u polročnej správy nie je povinnosť)  (áno/nie)

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

Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)

Príloha č. 11 (P11Výkaz PT podľa IAS/IFRS)

Poznámky podľa IAS/IFRS

Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS

Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS



Príloha č. 14 (P14Súvaha podľa IAS/IFRS)

Výkaz komplexného výsledku podľa IAS/IFRS Príloha č. 15 (P15Výkaz ZaS podľa IAS/IFRS)

Príloha č. 18 (P18Poznámky podľa IAS/IFRS)

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

Podľa § 35 ods. 2 písm. a) polročná správa obsahuje priebežnú správu vypracovanú v súlade s § 35 ods. 9 zákona o burze

Nákup v sledovanom období :  Váhostav SK 1,4 tis. € ,  Chemolak 2,9 tis. €, plastika pipes s.r.o.62,6 tis. €                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Predaj v sledovanom období :  DAN Slovakia  8,5 tis. €, Váhostav SK 115,1 tis.€, Chemolak,a.s. 2,9 tis.€, Plastika pipes, s.r.o. 267,9 tis.€                                                                                                                                                                                                      

Priebežná správa obsahuje najmä uvedenie dôležitých udalostí, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch účtovného obdobia, a ich dopad na priebežnú účtovnú 

závierku v skrátenej štruktúre spolu s opisom hlavných rizík a neistôt na zostávajúcich šesť mesiacov účtovného obdobia. 

Priebežná  konsolidovaná účtovná závierka podľa IAS/IFRS

Poznámky podľa IAS/IFRS

Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS

a) obchody, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch aktuálneho účtovného obdobia a ktoré podstatne ovplyvnili finančné postavenie alebo činnosť emitenta v 

tomto období

Výkaz o finančnej situácii podľa IAS/IFRS

Za prvý polrok 2019 dosiahla spoločnosť Plastika, a.s. stratu vo výške - 524 077 €. Pridaná hodnota  medziročne vzrástla  z 150 717 € na 452 769 €. Celkové výnosy z hospodárskej 

činnosti poklesli v I.polroku 2019 v porovnaní s I.polrokom 2018 z 4 779 210 €  na 3 271 450 €. K 30.6.2019 v  porovnaní k 31.12.2018 neobežný majetok poklesol z 6 649 602 € na           

5 784 648 €. Obežný majetok spoločnosti  v porovnaní k 31.12.2018 poklesol z 2 184 193 € na 1 980 360 €. Celkové záväzky spoločnosti k 30.6.2019 sa za 6 mesiacov znížili z 9 

760 184 € na 9 382 477 €. Podrobná analýza jednotlivých nákladových, výnosových a súvahových položiek sa nachádza v poznámkach k účtovným výkazom k 30.6.2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Riziká, ktoré by negatívne ovplyvňovali hospodárenie spoločnosti Plastika,a.s., spoločnosť neočakáva. Spoločnosť v nastávajúcom období nepredpokladá zásadné zmeny vo svojej 

činnosti. Cieľom pre ďalšie obdobie je pokračovať v plnení schváleného podnikateľského plánu.

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

Časť 3. Priebežná správa 

Ak ide o emitentov akcií, zahŕňa priebežná správa aj významné obchody so spriaznenými osobami, a to



§ 35 ods. 2 písm. c) zákona o burze

Nákup v sledovanom období :  Váhostav SK 1,4 tis. € ,  Chemolak 2,9 tis. €, plastika pipes s.r.o.62,6 tis. €                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Predaj v sledovanom období :  DAN Slovakia  8,5 tis. €, Váhostav SK 115,1 tis.€, Chemolak,a.s. 2,9 tis.€, Plastika pipes, s.r.o. 267,9 tis.€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Spoločnosť neurobila takéto zmeny už k uzatvoreným obchodom.

Nákup v sledovanom období :  Váhostav SK 1,4 tis. € ,  Chemolak 2,9 tis. €, plastika pipes s.r.o.62,6 tis. €                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Predaj v sledovanom období :  DAN Slovakia  8,5 tis. €, Váhostav SK 115,1 tis.€, Chemolak,a.s. 2,9 tis.€, Plastika pipes, s.r.o. 267,9 tis.€                                                                                                                                                                                                      

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

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

spoločností zaradených do celkovej konsolidácie podľa požiadaviek uvedených odsekoch 3 a 4 § 35 zákona o burze a že uvedená priebežná správa obsahuje 

verný prehľad informácií podľa odseku 9 § 35 zákona o burze.

viď príloha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ing.Dušan Nádaský, člen predstavenstva                                                               Ing. Roman Šustek, predseda predstavenstva

b) akékoľvek zmeny o týchto obchodoch uvedené v poslednej ročnej finančnej správe, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na finančné postavenie alebo činnosť 

emitenta počas prvých šiestich mesiacov aktuálneho účtovného obdobia

Podľa § 35 ods. 10) zákona o burze ak emitent nie je povinný zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, v priebežnej správe sa uvedú najmä obchody so spriaznenými 

osobami.



Poznámky: 

Forma tu uvedeného vypracovania polročnej správy je pre emitenta dobrovoľná a polročnú správu môže vypracovať aj inou formou, slúži iba ako pomoc pre spracovanie polročnej 

správy. Polročná správa je vypracovaná podľa ustanovenia § 35 zákona č. 429/2002 Z.z.  o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o burze"). 

Emitent pred vypracovaním polročnej správy by si mal pozorne preštudovať príslušné ustanovenia zákona o burze (§ 34 a nasl.) a iných súvisiacich zákonov.

viď príloha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ing.Dušan Nádaský, člen predstavenstva                                                               Ing. Roman Šustek, predseda predstavenstva

Príloha č. 12 (P12Dalsieudaje): Všetky údaje, ktoré emitent nemohol uviesť v základnej tabuľke k informačnej povinnosti z dôvodu, že príslušné údaje sa nezmestili do kolónky uvedie ich v prílohe č.

12 (P12Dalsieudaje) a súčasne emitent uvedie v príslušnej kolónke „Príloha č. 12“. Doporučujeme spracovať prílohu č. 12, čo najprehľadnejším spôsobom tak, že údaje vždy uviesť s príslušným

názvom z tabuľky. Príloha č. 12 môže tvoriť ďalší súbor.

Informujeme emitentov, že ak v základnej tabuľke Polročná_správa vyplnia údaje: IČO, Obchodné meno/názov, Sídlo(ulica, číslo, PSČ, Obec), smerové číslo telefónu, telefónne číslo, číslo faxu, e-

mail tak, tieto údaje nemusí vyplňovať v ďalších formulároch. Automaticky sa mu prepíšu do príslušných buniek v ďalších formulároch.



k    

Účtovná závierka Účtovná jednotka

x  – riadna

 – mimoriadna

 – priebežná X  – veľká

Číslo faxu:

6513818   

e-mail: 

IČO:

Sídlo účtovnej jednotky,  ulica a číslo

00152781

Plastika,a.s.

Obchodné meno  ( názov účtovnej jednotky)

(v  celých eurách)30.6.2019

macala@plastika.sk   trubiniova@plastika.sk

16.8.2019

 Zostavená dňa:

Novozámocká 222C

949 05 Nitra 5

 Schválená dňa:

15.8.2019

Základné údaje k priebežnej účtovnej závierke

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
( INDIVIDUÁLNA )

Meno a funkcia štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu 

účtovnej jednotky alebo meno a funkciu fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Ing.Roman Šustek - predseda predstavenstva                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Ing.Dušan Nádaský - člen predstavenstva

Názov obce

Smerové číslo telefónu:

037

PSČ

Číslo telefónu:



Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 

obdobie (31.12.)

Brutto Netto Netto

Korekcia

33 362 129 

24 868 301 

29 786 304 

24 001 656 

141 812 

130 381 

141 812 

130 381 

28 018 397 

23 605 622 

1 135 974 

4 265 030 

3 461 282 

22 127 566 

19 663 876 

489 827 

480 464 

0 

0 

1 626 095 

265 653 

1 360 442 

265 653 

265 653 

1.1.2019-30.6.2019
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 1.1.2018-31.12.2018

Súvaha priebežnej účtovnej závierky-aktíva (v celých eurách)

Za obdobie od do:

Názov účtovnej jednotky: Plastika,a.s.

001

Bežné účtovné obdobie

IČO:

Označ. STRANA AKTÍV
Číslo 

riadku

00152781

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

8 493 828 9 590 844 

5 784 648 6 649 602 

11 431 13 645 

0 

11 431 13 645 

0 

0 

0 

0 

0 

4 412 775 5 275 515 

1 135 974 1 368 957 

803 748 880 351 

2 463 690 3 016 742 

0 

0 

9 363 9 465 

0 

0 

0 

1 360 442 1 360 442 

1 360 442 1 360 442 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Spolu majetok

A. Neobežný majetok

A.I. Dlhodobý nehmotný majetok sučet

A. I. 1. Aktivované náklady na vývoj

       2. Softvér

       3. Oceniteľné práva

       4. Goodwill

       5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

       6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok

      7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet

A.II.1. Pozemky

2. Stavby

3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

4. Pestovateľské celky trvalých porastov

5. Základné stádo a ťažné zvieratá

6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok

7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok

8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

9. Opravná položka k nadobudnutému majetku

A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet

A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách

2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v 

prepojených účtovných jednotkách

3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely

4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám

5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám

6. Ostatné pôžičky

7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok

8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou 

splatnosti najviac jeden rok

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

10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok

11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok



2 847 005 

866 645 

1 276 752 

37 273 

436 967 

21 348 

90 575 

630 048 

15 925 

119 162 

56 083 

0 

56 083 

0 

56 083 

1 501 158 

829 372 

1 114 850 

454 638 

278 785 

115 791 

836 065 

338 847 

386 308 

374 734 

0 

0 

13 012 

0 

71
12 335 13 012 

0 

67

68

70

0 

0 

0 

0 

0 

B.IV.

B.IV.1.

69

66

2.

3.

4.

B.V.

Krátkodobý finančný majetok súčet

Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách

Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v 

prepojených účtovných jednotkách

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely

Obstarávaný krátkodobý finančný majetok

Finančné účty 

4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči 

prepojeným účtovným jednotkám

048

6. Poskytnuté preddavky na zásoby 040

0 

032

033

034

035

036

037

038

039

041

042

043

044

045

046

047

049

050

051

052

059

060

053

054

055

056

061

062

057

058

0 

1 980 360 2 184 193 

1 239 479 1 512 996 

415 619 588 415 

90 575 106 735 

614 123 657 992 

0 

119 162 159 854 

56 083 56 083 

56 083 56 083 

56 083 56 083 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

671 786 602 779 

0 

497 218 568 088 

660 212 587 502 

162 994 19 414 

0 

0 

0 

11 574 14 295 
065

063

064

11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

B. Obežný majetok

B.I. Zásoby súčet

B.I.1. Materiál

2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby

3. Výrobky

4. Zvieratá

5. Tovar

B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet

B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku  súčet

1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám

1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem 

pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám

1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku

2. Čistá hodnota zákazky

3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám

5. Pohľadávky voči spoločníkom,členom a združeniu

6. Pohľadávky z derivátových operácií

7. Iné pohľadávky

8. Odložená daňová pohľadávka

B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet

B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku

1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám

1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem 

pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám

1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku

2. Čistá hodnota zákazky

3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám

9. Iné pohľadávky

Daňové pohľadávky a dotácie7.

8. Pohľadávky z derivátových operácií

982 

0 

6. Sociálne poistenie

4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči 

prepojeným účtovným jednotkám

5. Pohľadávky voči spoločníkom,členom a združeniu

0 



3 251 

9 761 

728 820 

0 

586 225 

142 595 

77

78
180 0 

74
757 049 

75
586 225 

76
170 644 

72
6 891 

73
5 444 

586 225 

142 595 

0 

3 251 

9 761 

728 820 

3.

4. Príjmy budúcich období krátkodobé

B.V.1.

2.

C.

Peniaze

Účty v bankách

Časové rozlíšenie súčet

Náklady budúcich období dlhodobé

Náklady budúcich období krátkodobé

C.  1.

2.

Príjmy budúcich období dlhodobé



Označ. STRANA PASÍV
Číslo 

riadku
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 

obdobie  (31.12.)

Spolu vlastné imanie a záväzky 79 8 493 828 9 590 844 

A. Vlastné imanie 80 -1 612 534 -1 088 457 

A.I. Základné imanie 81 10 200 821 10 200 821 

A.I.   1. Základné imanie 82 10 200 821 10 200 821 

2. Zmena základného imania 83

3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie 84

A.II. Emisné ážio 85

A.III. Ostatné kapitálové fondy 86 6 500 077 6 500 077 

A.IV. Zákonné rezervné fondy 87 0 0 

A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 88

2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely 89

A.V. Ostatné fondy zo zisku 90 0 0 

A.V.1. Štatutárne fondy 91

2. Ostatné fondy 92

A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet 93 -3 455 088 -3 455 088 

A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 94 -2 571 055 -2 571 055 

2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 95 -884 033 -884 033 

3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení 96

A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov 97 -14 334 267 -12 642 498 

A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov 98

2. Neuhradená strata minulých rokov 99 -14 334 267 -12 642 498 

A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 100 -524 077 -1 691 769 

B. Záväzky 101 9 382 447 9 760 184 

B.I. Dlhodobé záväzky súčet 102 1 061 1 109 

B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 103 0 0 

1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 104

1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov 

voči prepojeným účtovným jednotkám
105

1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku 106

2. Čistá hodnota zákazky 107

3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 108

4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči 

prepojeným účtovným jednotkám
109

5. Ostatné dlhodobé záväzky 110

6. Dlhodobé prijaté preddavky 111

7. Dlhodobé zmenky na úhradu 112

8. Vydané dlhopisy 113

9. Záväzky zo sociálneho fondu 114 1 061 1 109 

10. Iné dlhodobé záväzky 115

11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií 116

12. Odložený daňový záväzok 117

B.II. Dlhodobé rezervy 118 81 945 81 945 

B.II.1. Zákonné rezervy 119

2. Ostatné rezervy 120 81 945 81 945 

B.III. Dlhodobé bankové úvery 121 1 710 000 1 710 000 

B.IV. Krátkodobé záväzky súčet 122 4 622 755 4 759 894 

B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet 123 3 618 808 3 899 739 

1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 124 1 708 023 2 646 789 

1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov 

voči prepojeným účtovným jednotkám
125

1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku 126 1 910 785 1 252 950 

2. Čistá hodnota zákazky 127

3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 128

4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči 

prepojeným účtovným jednotkám
129

5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu 130

6. Záväzky voči zamestnancom 131 47 667 69 096 

7. Záväzky zo sociálneho poistenia 132 61 382 44 344 

8. Daňové záväzky a dotácie 133 227 321 130 214 

9. Záväzky z derivátových operácií 134

1.1.2019-30.6.2019

Súvaha priebežnej účtovnej závierky-pasíva (v celých eurách)

Názov účtovnej jednotky: Plastika,a.s.

Za obdobie od do:

IČO: 00152781

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 1.1.2018-31.12.2018



10. Iné záväzky 135 667 577 616 501 

B.V. Krátkodobé rezervy 136 89 527 120 906 

B.V.1. Zákonné rezervy 137 2 979 16 597 

2. Ostatné rezervy 138 86 548 104 309 

B.VI. Bežné bankové úvery 139 300 000 594 039 

B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci 140 2 577 159 2 492 291 

C. Časové rozlíšenie súčet 141 723 915 919 117 

C. 1. Výdavky budúcich období dlhodobé 142

2. Výdavky budúcich období krátkodobé 143 850 

3. Výnosy budúcich období dlhodobé 144 542 849 542 849 

4. Výnosy budúcich období krátkodobé 145 181 066 375 418 



bežné účtovné obdobie
 porovnateľné predchádzajúce 

účtovné obdobie (30.6.)

* Čistý obrat 01 2 671 686 4 037 136 4 037 881 

** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu  súčet 02 3 271 450 4 779 210 4 172 381 

I. Tržby z predaja tovaru 03 157 364 315 827 12 500 

II. Tržby z predaja vlastných výrobkov 04 1 507 806 2 298 598 3 292 194 

III. Tržby z predaja služieb 05 373 420 23 948 250 580 

IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 06 -59 739 -365 081 -60 000 

V. Aktivácia 07 -11 803 149 693 

VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a 

materiálu
08 633 096 1 398 763 482 607 

VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 09 671 306 957 462 194 500 

** Náklady na hospodársku činnosť spolu 10 3 680 293 5 313 211 3 585 579 

A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 11 147 251 293 220 12 050 

B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 12 1 073 360 1 669 697 2 124 140 

C. Opravné položky k zásobam 13

D. Služby 14 293 668 309 351 159 531 

E. Osobné náklady 15 532 901 843 184 652 995 

E.1. Mzdové náklady 16 375 023 563 549 465 537 

2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva 17 6 282 7 272 8 279 

3. Náklady na sociálne poistenie 18 133 820 211 810 162 057 

4. Sociálne náklady 19 17 776 60 553 17 122 

F. Dane a poplatky 20 54 921 68 229 47 914 

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

hmotného majetku
21 613 693 695 610 556 307 

G.1. Odpisy  k dlhodobému nehmotného majetku a dlhodobému hmotného majetku 22 613 693 695 610 556 307 

2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotného majetku a dlhodobému hmotného 

majetku
23

H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materialu 24 418 767 746 971 1 642 

I. Opravné položky k pohľadávkam 25 7 375 8 948 

J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť 26 538 357 678 001 31 000 

*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 27 -408 843 -534 001 586 802 

* Pridaná hodnota 28 452 769 150 717 1 199 553 

** Výnosy z finančnej činnosti spolu 29 147 4 315 0 

VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov 30

IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet 31 0 0 0 

IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek 32

2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov 

prepojených účtovných jednotiek
33

3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov 34

X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet 35 0 0 0 

X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek 36

2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov 

prepojených účtovných jednotiek
37

3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku 38

XI. Výnosové úroky 39 0 0 0 

XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek 40

2. Ostatné výnosové úroky 41

XII. Kurzové zisky 42 147 4 315 

XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií 43

XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti 44

** Náklady na finančnú činnosť spolu 45 115 381 134 344 94 000 

K. Predané cenné papiere a podiely 46

L. Náklady na krátkodobý finančný majetok 47

M. Opravné položky k finančnému majetku 48

N. Nákladové úroky 49 110 712 126 500 94 000 

N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 50 19 624 18 961 19 000 

2. Ostatné nákladové úroky 51 91 088 107 539 75 000 

O. Kurzové straty 52 2 895 3 825 

P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie 53

Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť 54 1 774 4 019 

*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 55 -115 234 -130 029 -94 000 

**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 56 -524 077 -664 030 492 802 

R. Daň z príjmov 57 0 0 0 

R.1. Daň z príjmov splatná 58

2. Daň z príjmov odložená 59

S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom 60

*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 61 -524 077 -664 030 492 802 

bezprostredne 

nasledujúce účtovné 

obdobie (predpoklad)

Skutočnosť 

Označ. Text
Číslo 

riadku

Výkaz ziskov a strát  priebežnej účtovnej závierky (v celých eurách)

Názov účtovnej jednotky: Plastika,a.s.

IČO: 00152781

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 01.01.2018-30.06.2018

Za obdobie od do: 01.01.2019-30.06.2019



Z/S -524 077 -664 030 

A.1.
557 432 525 944 

A.1.1. 613 693 695 610 

A.1.2.

A.1.3.

A.1.4.

A.1.5.

A.1.6. -166 973 -296 166 

A.1.7.

A.1.8. 110 712 126 500 

A.1.9.

A.1.10.

A.1.11.

A.1.12.

A.1.13.

A.2.

35 944 593 074 

A.2.1. -69 007 -137 830 

A.2.2. -168 566 324 522 

A.2.3. 273 517 406 382 

A.2.4.

69 299   454 988   

A.3.

A.4. -110 712 -126 500 

A.6.

-41 413 328 488 

A.7.

A.8.

A.9.

-41 413 328 488 

B.1.

B.2. 251 261 552 539 

B.3.

B.4.

B.5.

B.6.

B.7.

Skutočnosť (v EUR)

Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)

Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)

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 (+)

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke,  ktorá je súčasťou konsolidovaného 

celku (-)

Peňažné toky z investičnej činnosti

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)

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 (-)

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo 

finančných činností (-/+)

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9)

Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A1 až A.6.)

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných 

častiach prehľadu peňažných tokov (+/-). (súčet Z/S + A1+A2)

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)

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

Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)

Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)

Zmena stavu zásob (-/+)

Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a 

peňažných ekvivalentov (-/+)

Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 

závierka (+)

Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)

Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, 

ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzií 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.)

Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)

Úroky účtované do nákladov (+)

Úroky účtované do výnosov (-)

Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 

závierka   (-)

Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)

Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)

Zmena stavu opravných položiek (+/-)

Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)

Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet 

A.1.1. až A.1.13.)  (+/-)

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)

Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto 

majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)

Ozn. Obsah položky
Vykazované 

obdobie

IČO: 00152781

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania

PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)

Názov účtovnej jednotky: Plastika,a.s.

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 01.01.2018-30.06.2018

Za obdobie od do: 01.01.2019-30.06.2019



B.8.

B.9.

B.10.

B.11.

B.12.

B.13.

B.14.

B.15.

B.16.

B.17.

B.18.

B.19.

B. 251 261 552 539 

C.1. 0 0 

C.1.1.

C.1.2.

C.1.3.

C.1.4.

C.1.5.

C.1.6.

C.1.7.

C.1.8.

C.2. -209 171 -877 349 

C.2.1.

C.2.2.

C.2.3. -735 207 

C.2.4. -294 039 

C.2.5. -142 142 

C.2.6. 84 868 

C.2.7.

C.2.8.

C.2.9.

C.3.

C.4.

C.5.

C.6.

C.7.

C.8.

C.9.

C. -209 171 -877 349 

D. 677 3 678 

E. 12 335 9 927 

F. 13 012 13 605 

G.

H. 13 012 13 605 

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením

kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu,  ku ktorému   sa zostavuje účtovná závierka (+/-)

Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje

účtovná závierka (+/-)

Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové

rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje    účtovná závierka (+/-).

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)

Čisté  peňažné  toky  z finančnej  činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)

Čisté zvýšenie alebo čisté  zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B+ C) 

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného  obdobia (+/-) 

Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za

peňažné toky z investičnej činnosti (-)

Príjmy súvisiace s  derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za

peňažné toky z  investičnej činnosti (+)

Výdavky na daň z príjmov   účtovnej jednotky, ak ich možno  začleniť do finančných činností (-)

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)

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 (+)

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

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)

Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou

úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)

Príjmy z prijatých pôžičiek (+)

Výdavky na splácanie pôžičiek (-)

Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)

Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov  a krátkodobých záväzkov  z finančnej činnosti

Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)

Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)

Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli

poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)

Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)

Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených  účtovnou jednotkou(-)

Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou

jednotkou (-)

Výdavky z  iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)

Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)

Príjmy z  ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je  účtovnou jednotkou

Prijaté peňažné dary (+)

Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)

Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

Čisté  peňažné  toky  z investičnej  činnosti  (súčet B. 1. až B. 19.)

Peňažné toky z finančnej činnosti

Peňažné toky vo  vlastnom  imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)

Výdavky na daň z príjmov   účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do  investičných činností (-)

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú   činnosť (+)

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť  (+)

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú  do prevádzkových činností (+)

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

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 (-)

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 (+)

Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou 

konsolidovaného celku (-)

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek  

poskytnutých  účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)

Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám,  s výnimkou  pôžičiek poskytnutých  

účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou  konsolidovaného celku (+)
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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
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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
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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
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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/
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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
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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
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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
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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



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



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)

UZPODv14_11
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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
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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



 

 
 

*)  Vyznačuje sa krížikom  X 
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    individuálnej účtovnej závierky       
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k 30.06.2019 
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Číslo telefónu                                           Číslo faxu 

0 9  1 5
  

/ 9 5
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E-mailová adresa 
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 Zostavené dňa:    
13.08.19 

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 222C, 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 
- vykonávanie železničnej dopravy na vlečke 
- prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva 
- elektroenergetika – dodávka elektriny, distribúcia elektriny        
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným                      

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby 
- prenájom hnuteľných vecí 
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom                                                      

vedenie účtovníctva 
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 
- počítačové služby a služby v súvislosti s počítačovým spracovaním údajov   
- administratívne služby 
- reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky 
- opravy pracovných strojov 

  
Dňa 1. januára 1991 bola spoločnosť zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Nitra, 
oddiel Sa, vložka 183/N. 

 
        
 
 
 
   
 

2. Zamestnanci 

 

Názov položky 2018 30.06.2019 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 108 68 

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

108 68 

Počet vedúcich zamestnancov 4 2 
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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 30. júna  2019 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o 
účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.  
 
 
 
 

4. Schválenie účtovnej závierky za rok 2018 

 
Účtovnú závierku spoločnosti Plastika, a. s. za rok 2018 schválilo riadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 
13. júna 2019.  
 
 
 
 
 

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% 

 
 
Členovia orgánov spoločnosti k 31.decembru 2018 :                  

 
 
 

Predstavenstvo : 
Predseda Ing. Roman Šustek  
Podpredseda JUDr. Vladimír Balaník  
Člen Ing. Dušan Nádaský  
 
 
  
Dozorná rada : 
Člen Valéria Šindlerová  
Člen Ing. Jozef Šnegoň 

Člen Mgr. Juraj Široký  
 

 
 

Výkonné vedenie : 
Výkonný riaditeľ Ing. Milan Máčala od 01.01.2019 
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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 222C 
-     Plastika Hungária, s.r.o., so sídlom v Budapešti, zrušená 3.1.2017 
 

Spoločnosť Plastika, a.s. má 50 % vplyv a je materskou spoločnosťou s 50 %-ným podielom v spoločnosti:  
        -     Plastika pipes, s.r.o., so sídlom v Nitre, Novozámocká 222C 
 
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 od 01.01.2019 do 30.06.2019 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 
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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: 
 

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

n) deriváty – nakúpené deriváty sa oceňujú obstarávacou cenou, 

 
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 po úpravách o pripočitateľné a odpočitateľné položky na daňové účely. Sadzba dane 
z príjmov je  21 %.  

 

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 2018 sa použila sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období, t. j. 
21 %, o vypočítanej  daňovej pohľadávke sa rozhodla spoločnosť neúčtovať. 

 

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 ¼ 

2 1/6 

3 1/8 

4 1/12 

5 1/20 

6 1/40 
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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. 
 

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 01.01.2019 do 30.06.2019 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 

2018 
 

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 0 807 099 0 0 0 0 0 807 099 

Prírastky    17 704           17 704 

Úbytky   682 991           682 991 

Presuny               

Stav na konci účtovného obdobia 0    141812 0 0 0 0 0 141 812 

Oprávky  Oprávky 

Stav na začiatku účtovného obdobia 0 807 099 0 0 0 0 0 807 099 

Prírastky   4 059          4 059 

Úbytky   682 991          682 991 

Stav na konci účtovného obdobia 0 128 167 0 0 0 0 0 128 167 

Opravné položky  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   Zostatková hodnota  

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

Stav na konci účtovného obdobia 0 13 645 0 0 0 0 0 13 645 
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Dlhodobý nehmotný majetok 

30.06.2019 

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 0 141 812 0 0 0 0 0 141 812 

Prírastky                

Úbytky               

Presuny               

Stav na konci účtovného obdobia 0 141 812 0 0 0 0 0 141 812 

Oprávky 

Stav na začiatku účtovného obdobia 0 128 167 0 0 0 0 0 128 167 

Prírastky   2 214          2 214 

Úbytky              

Stav na konci účtovného obdobia 0 130 381 0 0 0 0 0 130 381 

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 13 645 0 0 0 0 0 13 645 

Stav na konci účtovného obdobia 0 11 431 0 0 0 0 0 11 431 

 
 
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 

2018 

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 1 688 344 6 128 633 27 435 397 0 0 598 199 74 712 10 000 35 935 285 

Prírastky          85  591 300 442      311 321     697 354 

Úbytky 319 387 1 745 611 5 127 744     108 372 386 033 10 000 7 697 147 

Presuny                  

Stav na konci účt. Obdobia 1 368 957 4 468 613 22 608 095 0 0  489 827 0 0 28 935 492 

Oprávky 

Stav na začiatku účt. obdobia 0 4 868 836 23 227 708 0 0 588 529 0 0 28 685 073 

Prírastky   104 985 1 195 249     204     1 300 438 

Úbytky   1 388 452 4 831 604     108 371     6 328 427 

Stav na konci účt. Obdobia 0 3 585 369 19 591 353 0 0 480 362 0 0 23 657 084 

Opravné položky 

Stav na začiatku účt. obdobia 0          2 893 0 0 0 0 0 0 2 893 

Prírastky                    

Úbytky                     

Stav na konci účt. Obdobia 0 2 893 0 0 0 0 0 0 2 893 

Zostatková hodnota  

Stav na začiatku účt. obdobia 1 688 344 1 256 904 4 207 689 0 0 9 670 74 712 10 000 7 247 319 

Stav na konci účt. Obdobia 1 368 957 880 351 3 016 742 0 0 
 

9 465 0 0 
 

5 275 515 
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Dlhodobý hmotný majetok 

30.06.2019 

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 1 368 957 4 468 613 22 608 095 0 0 489 827 0 0 
 

28 935 492 

Prírastky 3 000 2 094 10 500      15 594  31 188 

Úbytky 235 983 205 677 

 
 

491 029         15 594  

                                       
948 283       

Presuny                 

Stav na konci účt. Obdobia 1 135 974 4 265 030 22 127 566 0 0 489 827 0 0 28 018 397 

Oprávky 

Stav na začiatku účt. obdobia 0 3 585 369 19 591 353 0 0 480 362 0 0 23 657 084 

Prírastky   48 701        562 676           102   611 479 

Úbytky   175 681 490 153      665 834 

Stav na konci účt. Obdobia 0 3 458 389 19 663 876 0 0 480 464 0 0 23 602 729 

Opravné položky 

Stav na začiatku účt. obdobia 0 2 893 0 0 0 0 0 0 2 893 

Prírastky                  

Úbytky                      

Stav na konci účt. Obdobia 0 2 893 0 0 0 0 0 0 2 893 

Zostatková hodnota  

Stav na začiatku účt. obdobia 1 368 957 880 351 3 016 742 0 0 9 465 0 0 5 275 515 

Stav na konci účt. obdobia 1 135 974 
 

803 748 2 463  690 0 0 9 363 0 0 
 

4 412 775 
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Prírastky DHM a DNM : 
 
V období od 01.01.2019 do 30.06.2019 bol obstaraný nasledovný majetok: Sušiaci agregát SHINI, pozemok k.ú. 
Dolné Krškany o výmere 279 m2, technické zhodnotenie plechového kontajnera na účely vrátnice 
 
Úbytky DHM : 
 
V období od 01.01.2019 do 30.06.2019 bol odpredaný majetok vedený v evidencii drobného HM, z dlhodobého 
HM bol predaný nasledovný majetok: stolárske dielne, vysokozdvižný vozík DESTA, skelet VZV Nissan, sklad 
olejov, sklad technických plynov, studňa, prístrešok, mazutové hospodárstvo, parný kotol LOOS,  kovový odpad, 
zastavané plochy a nádvoria.  
 

1.3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 
 
 

Predmet poistenia Druh poistenia 
Poistná suma Názov a sídlo 

poisťovne 2018 30.06.2019 

Súbor osobných, resp. 
úžitkových motorových 
vozidiel 

Havarijné poistenie 
motorových vozidiel 

96 636,-- EUR 74 181,-- 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 

41 254 tis. EUR 46 152 tis. EUR Allianz-Slovenská 
poisťovňa, a.s. 

Zásoby, peniaze, ceniny, 
formy  

Krádež, vlámanie, 
lúpež, vandalizmus 

646 053,- EUR 578 193,- EUR  Allianz-Slovenská 
poisťovňa, a.s. 

Stroje, strojné 
zariadenia, elektronika 
a elektronické zariadenia 

Poistenie strojov 
a elektroniky 

18 052 tis. EUR 15 868 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 30.06.2019 

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo 13 389 936 

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 30.06.2019 

Súbor nehnuteľností + pozemok 
Znal.posudok č.  15/2018 z 27.4.2018- 
EXIMBANKA 

3 723 909 778 969 

Stroje a zariadenia – EU projekt 
Centrálny notársky register, zo dňa 
22.8.2011- EXIMBANKA 

9 666 027 1 809 839  
 
 

Spolu 13 389 936 2 588 808 
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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.    
 
Plastika, a.s. založila v prospech spoločnosti ŠPED-TRANS Levice, a.s.,  nehnuteľný majetok v hodnote 
311 961,80 EUR podľa znaleckého posudku č. 89/2015 z 17.5.2015 a 90/2015 z 22.5.2015 a  hnuteľný majetok:  
Vstrekovací lis  FEROMATIC MILACRON K100 1000/4 v zostatkovej hodnote 6 534,-- EUR, FEROMATIC MILACRON 
K125 1250/4 v zostatkovej hodnote 9 320,-- EUR, VSTREKOVACI LIS FERROMATIC v zostatkovej hodnote 0,-- 
EUR. 
 
 

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 

2018 

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 1 372 897 0 0 0 265 653 0 0 0 1 638 550 

Prírastky 6 789              6 789 

Úbytky 19 244               19 244 

Presuny                  

Stav na konci účtovného obdobia 1 360 442 0 0 0          265 653 0 0 0 1 626 095 

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 1 372 897 0 0 0 0 0 0 0 1 372 897 

Stav na konci účtovného obdobia 1 360 442 0 0 0 0 0 0 0 1 360 442 
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Dlhodobý finančný majetok 

30.06.2019 

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  1 360 442 0 0 0 265 653 0 0 0 1 626 095 

Prírastky           

Úbytky           

Presuny               

Stav na konci účtovného obdobia 1 360 442 0 0 0 265 653 0 0 0      1 626 095 

Oprávky 

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

Prírastky                  

Úbytky                  

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 1 360 442 0 0 0 0 0 0 0 1 360 442 

Stav na konci účtovného obdobia 1 360 442 0 0 0 0 0 0 0 1 360 442 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plastika, a.s. nemá zriadené záložné právo na dlhodobý finančný majetok. 
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2.2. Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku 
 

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

30.06.2019 

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%   43 733  

Plastika Hungária, s.r.o., Egerbocs utca 7/A, 1172 Budapest, HU 100,00% 100,00%            zrušená    zrušená   0 

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%   1 314 212 

Plastika pipes, s.r.o.     50,00%     50,00%          2 497  

      

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 1 360 442 

 
Účtovné hodnoty DFM zahŕňajú aj precenenie podielových cenných papierov dcérskych spoločností metódou vlastného imania. 
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. 
 
Výsledok hospodárenia za rok 2018 dcérskej spoločnosti Plastika Bohémia, s.r.o. je auditovaný.  Plastika Hungária. s.r.o., bola  dňa 03.01.2017 zrušená. 
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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          

Do splatnosti do jedného roka vrátane          

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 01.01.2019 do 30.06.2019 realizovateľné cenné papiere a podiely. 
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3. Zásoby (r. 034 súvahy)  
 
Informácie o opravných položkách k zásobám : 
 

Zásoby 

30.06.2019 

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 21 348    21 348 

Nedokončená výroba a 
polotovary vlastnej výroby      

Výrobky 15 925    15 925 

Zvieratá       

Tovar                                 

Nehnuteľnosť na predaj      

Poskytnuté preddavky na 
zásoby      

Zásoby spolu 37 273    37 273 

 
 
Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo : 
 

Zásoby Hodnota 30.06.2019 

Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo 749 210 

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

 
Záložné právo je zriadené na výrobky, ktorých hodnota k 30.06.2019 predstavuje čiastku 630 048 EUR a taktiež 
na tovar v sume 119 162 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     

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej 
účtovnej jednotke      

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku      

Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 56 083    56 083 

Iné pohľadávky      

Dlhodobé pohľadávky spolu 56 083  56 083  

Krátkodobé pohľadávky 

Pohľadávky z obchodného styku bez prepojených ÚJ            478 695           357 370 836 065 

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej 
účtovnej jednotke      

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku      

Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 85 496 193 289  278 785 

Sociálne poistenie      

Daňové pohľadávky a dotácie                              

Iné pohľadávky          11 574 374 734 386 308  

Krátkodobé pohľadávky spolu 575 765 925 393 1 501 158  
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Pohľadávky podľa  

2018 30.06.2019 splatnosti 

A B C 

 
Pohľadávky z obchodného styku po lehote splatnosti 489 649 551 207  

Pohľadávky z obchodného styku do lehoty splatnosti 545 114 563 643 

Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku spolu 
 1 034 763 1 114 850 

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti  jeden rok 
až päť rokov 56 083 56 083 

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 
päť rokov   

Dlhodobé pohľadávky spolu 56 083 56 083 

                             
Bežná lehota splatnosti pohľadávok je 30 dní.  
 
 
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku voči dcérskym spoločnostiam : 
 
 

Dcérska spoločnosť 
30.06.2019 

2018 2017 

Plastika-Machinery, s.r.o. v konkurze 22 177 22 177 22 177 

Plastika Bohémia, s.r.o. 0 18 982 123 337 

Plastika Hungária, s.r.o. 0 0 0 

PLASTIKA-Nitra, d.o.o. v likvidácii 115 791 115 791 115791 

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

Plastika pipes, s.r.o. 126 659 0 0 

 
 
 

4.2. Opravné položky k pohľadávkam 
 

Informácie o vývoji opravných položiek k pohľadávkam : 
 
 

Pohľadávky 

30.06.2019 

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  331 470  7 716                  339             338 847 

Ostatné pohľadávky v rámci 
kons. celku 115 791    115 791 

Pohľadávky voči spoločníkom, 
členom a združeniu      

Iné pohľadávky 374 734    374 734 

Pohľadávky spolu 821 995 7 716 339  829 372 

 
 
 
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 %.  
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4.3. Zabezpečenie pohľadávok 
 
Plastika, a.s. má uzatvorenú zmluvu o poistení pohľadávok s Eximbankou od 22.10.2009. 
 
  
 

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 

30.06.2019 
 

Hodnota   predmetu Hodnota  pohľadávky 

Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou 
zabezpečenia   1 170 933  

Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo X   

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

 
Špecifikácia záložného práva k pohľadávkam : 
Hodnota krátkodobých pohľadávok z obchodného styku k 30.06.2019 je 1 114 850 EUR. Hodnota dlhodobých 
pohľadávok z obchodného styku k 30.06.2019 je 56 083 EUR. 
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5. Finančné účty  (r. 071 súvahy)  
 
Informácie o krátkodobom finančnom majetku : 
 

Názov položky 2018 30.06.2019 

Pokladnica, ceniny 6 891 3 251 

Bežné bankové účty 5 444 9 761 

Bankové účty termínované  0 

Peniaze na ceste  0 

Spolu 12 335 13 012 

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

 
 
 

Krátkodobý  finančný majetok 

30.06.2019 

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 2018 30.06.2019 

Náklady budúcich období dlhodobé,  z toho:  586 225 586 225 

 NBO – licenčná zmluva OZ  586 225  586 225 

    

      

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: 170 644 142 595 

NBO – poistenie 1 373 122 

NBO - zmenkové úroky 30 338 19 950 

NBO - náklady na energie 39 39 

NBO – ostatné 6 894 4 810 

NBO – licenčná zmluva OZ  132 000 66 543 

NBO – dane, poplatky 0 51 131 

   

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho: 0 0 

         

      

      

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: 180 0 

PBO – preplatok za spotrebu elektrickej energie 0  0 

zníženie nájmu 12/18 180  0 

      

 
 

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. 
 
Akcionár PERKALLOS INVESTMENTS LIMITED uskutočnil v roku 2017 kapitálový vklad vo výške 6 500 077,-- EUR 
do ostatných kapitálových fondov. 
 

1.2. Hospodársky výsledok   za rok 2018 
Za rok 2018 spoločnosť vykázala stratu vo výške 1 691 769,-- EUR. 
 

Názov položky 2018 

Účtovná strata  1 691 769 

Vysporiadanie účtovnej straty 2019 

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 1 691 769 

Spolu  1 691 769 

          
Výsledok hospodárenia minulých rokov sa zvýšil v položkách : 
 neuhradená  strata o 1 691 769,-- EUR na základe rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení 

hospodárskeho výsledku za rok 2018. 
 

1.3. Hospodársky výsledok za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019 

 
Za obdobie od 1.1.2019 do  30.06.2019 spoločnosť vykázala výsledok hospodárenia za účtovné obdobie  stratu 
vo výške  524 077,-- EUR. 
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2. Rezervy (r. 118 a r. 136 súvahy) 
 
Informácie o rezervách : 
 

Názov položky 

2018 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia Tvorba Použitie Zrušenie 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

A b C D E F 

Dlhodobé rezervy, z toho: 81 945 0 0 0 81 945 

Rezerva na odchodné a iné dlhodobé zamest. Pôžitky 61 945 0 0 0 61 945 

Rezerva na reklamácie                    20 000 20 000 2 433 17 567 20 000 

       

Krátkodobé rezervy, z toho: 
 89 566 60 561           29 221 0 120 906 

Rezerva na nevyčerpané dovolenky                   20 521               16 597                   20 521 0 16 597 

Rezerva na audit, overenie spolu                    8 700 8 700 8 700 0 8 700 

Rezerva na úroky z omešk., pokuty a penále 60 345 25 903 0 0                    86 248 

Rezerva na nevyčerpané dovolenky Plastika Pipes, s.r.o.  0  9 361 0 0 9 361 

 
 

Názov položky 

30.06.2019 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia Tvorba Použitie Zrušenie 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

A b C D E F 

Dlhodobé rezervy, z toho: 81 945 0    0               0 81 945 

Rezerva na odchodné a iné dlhodobé zamest. pôžitky 61 945 0 0 0  61 945 

Rezerva na reklamácie 20 000 0 0 0                      20 000 

           

Krátkodobé rezervy, z toho: 120 906 
 

0 31 379 0 89 527 

Rezerva na nevyčerpané dovolenky 16 597 0 13 618 0                     2 979 

Rezerva na audit, overenie spolu 8 700 0 8 400 0                        300 

Rezerva na úroky z omešk., pokuty a penále 86 248 0 0 0 86 248 

Rezerva na nevyčerpané dovolenky Plastika Pipes, s.r.o.  9 361  0  9 361        0  0 
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3. Záväzky (r. 102 a r. 123 súvahy)  
 
 
 
Informácie o záväzkoch : 
 

Názov položky 2018 30.06.2019 

Záväzky po lehote splatnosti 1 259 430 1 032 390 

Záväzky do lehoty splatnosti  2 640 309    2 586 418 

Záväzky z obchodného styku spolu 3 899 739 3 618 808 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov 1 109 1 061 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov   

Dlhodobé záväzky spolu – záväzky zo sociálneho fondu 1 109 1 061 

 
 
 
 
Krátkodobé záväzky z obchodného styku voči dcérskym spoločnostiam : 
 

Dcérska spoločnosť 2018 30.06.2019 

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

Plastika Bohémia, s.r.o. 0 0 

Plastika Hungária, Kft. 0 0 

Plastika Trading, s.r.o. 1 314 500 1 314 500 

 
 
 
 
 
Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu : 
 

Názov položky 2018 30.06.2019 

Začiatočný stav sociálneho fondu 1 172 1 109 

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov 10 492 3 779 

Tvorba sociálneho fondu zo zisku 0 0 

Ostatná tvorba sociálneho fondu 0 0 

Tvorba sociálneho fondu spolu 10 492 3 779 

Čerpanie sociálneho fondu  10 555 3 827 

Konečný zostatok sociálneho fondu 1 109 1 061 

 
 
 
 
 
Informácia o iných záväzkoch (r. 135 súvahy) : 
 

Názov položky 2018 30.06.2019 

Neuhradené úroky MARKO SERVICES CORP 516 150 567 402 

Neuhradené úroky z omeškania  98 725 98 725 

Iné záväzky 1 626 1 450 

Iné záväzky spolu  616 501 667 577 
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4. Bankové úvery a výpomoci (r. 121 a r. 139 súvahy) 

 
 
Informácie o bankových úveroch a krátkodobých pôžičkách : 
 

Názov položky Mena Úrok 
Dátum 

splatnosti 
2018 30.06.2019 

p. a. 

v % 

A b c D E F 

Dlhodobé bankové úvery 

EXIMBANKA SR - EU projekt EUR 3,5% 31.05.2020 1 710 000 1 710 000 

SZRB – úver dlhodobý EUR 4,3% splatený 0 0 

SPOLU       1 710 000 1 710 000 

Bežné bankové úvery 

EXIMBANKA SR - EU projekt EUR 3,5% 31.05.2020 594 039 300 000        

SPOLU              594 039 300 000 

 
 
 
 
 

Názov položky Mena Úrok 
Dátum 

splatnosti 
2018 30.06.2019 

p. a. 

v % 

A b c D E F 

Dlhodobé pôžičky  

            

            

Krátkodobé finančné výpomoci (r. 140 súvahy) 

JUDr. Balaník Eur 0,00 % 6.4.2019 103 978 103 978 

Zmenkový úver na pohľ. - Eximbanka Eur 3,00 %  74 060 149 692  

Ostatné krátkodobé fin.výpomoci- 
Chemolak, a.s. Eur 3,50 % 31.12.2018 264 253  273 489 

Ostatné krátkodobé fin.výpomoci –  
MARKO SERVICES CORP      Eur 5,00%    31.01.2018 2 050 000 2 050 000 

Krátkodobé finančné výpomoci-
spolu     2 492 291 2 577 159 
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5. Časové rozlíšenie (r. 141 súvahy) 
 
 
Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív 
 

Názov položky 2018 30.06.2019 

Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho: 0 0 

     

    

     

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: 850 0 

Výdavky BO – ostatné 850 0 

    

Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:    542 849        542 849 

Výnosy BO - EU projekt 542 849        542 849 

     

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho: 375 418       181 066 

Výnosy BO - dotácia - EU projekt do 1. roka 375 418 181 066 

Výnosy BO ostatné                          

 
 
 
 

6. Deriváty 
 
V období od 01.01.2019 do 30.06.2019 Plastika, a.s. nevyužívala služby v oblasti derivátov. 
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7. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu 
 
V období od 01.01.2018 do 31.12.2018 Plastika, a.s. nemala majetok prenajatý formou finančného prenájmu 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Oblasť 
odbytu 

Tržby za vlastné výrobky, služby a tovar 

2018 30.06.2019 

A B C 

Tuzemsko 3 688 647 1 537 139 

Česká 
republika 865 373 270 629 

Ostatný 
export 479 600 230 822 

Spolu 5 033 620 2 038 590 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plastika, a. s., IČO: 00152781, DIČ: 2020404892 
Úč POD 3-01 (Poznámky k účtovným výkazom) 
za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019 
(údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak) 

 28 

 
 
 
Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob 
 

Názov položky 
 

30.06.2019 2018 

Zmena stavu vnútroorganizačných 
zásob 

Konečný 
zostatok 

Konečný 
zostatok  2018 30.06.2019 

A B C  E F 

Nedokončená výroba  90 575 

106 735   -318 159  -101 421 a polotovary vlastnej výroby 

Výrobky 
630 048 

673 917  
                       

                      -171 445 41 682 

Zvieratá       

Spolu 720 623   780 652  -489 604 -59 739 

Zmena stavu vnútroorga-
nizačných zásob vo výkaze 
ziskov a strát 

 

   -489 604 -59 739 
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Aktivácia 
 
Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej 
činnosti : 
 

Názov položky 
 

          2018 
 

30.06.2019 
 

Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:  264 847 -11 803 

Aktivácia materiálu a tovaru 264 847 -11 803 

Aktivácia vnútroorganizačných služieb   

Aktivácia dlhodobého hmotného majetku   

    

    

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, 
z toho: 

 
1 544 817   671 306 

Zúčtovanie alikvótnej časti dotácie na EU projekt 527 255 194 352 

Náhrada škôd od poisťovne 0 0 

Odpis premlčaných záväzkov 0 0 

Iné výnosy z hosp. činnosti                   8 057 418 

Výnosy z postúpených pohľadávok 1 009 505 476 536 

   

Finančné výnosy, z toho: 2 389 147 

Kurzové zisky 2 389 147 

Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:   

Tržby z predaja cenných papierov a podielov    

Výnosové úroky   

    

Mimoriadne výnosy, z toho: 0 0 

    

    

 
 
Informácie o čistom obrate 

 

Názov položky 
 
 

        2018 

 
 

30.06.2019 
 

Tržby za vlastné výrobky 4 320 532 1 507 806  

Tržby z predaja služieb 36 257 373 420  

Tržby za tovar                     676 831 157 364  

Výnosy zo zákazky    

Tržby z predaja DNaHM a predaja drobného HM 2 068 792 478 293  

Tržby z predaja materiálu                    242 314          154 803  

Čistý obrat celkom 
 

7 344 726 
      

2 671 686 
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VI. NÁKLADY 
 
Informácie o nákladoch 
 
 

Názov položky 
 

 2018 
 

30.06.2019 

Náklady za poskytnuté služby, z toho:   r.14 VZS 676 888  293 668 

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:  13 900 0 

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky  10 900 0 

súvisiace audítorské služby 0 0 

ostatné neaudítorské služby 
 

0  

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho: 662 988 293 668 

Opravy a údržba 54 509 18 834 

Cestovné 5 765    1 001 

Náklady na reprezentáciu 12 488 3 537 

Cestná preprava 97 983 24 631 

Telefóny, poštové služby 10 254 2 864 

Zneškodňovanie odpadov, upratovanie 38 220 11 641 

Certifikácie 6 970 2 505 

Strážna služba 1 125 0 

Prenájom 239 541 82 704 

Služby poradenské, právne, školenia, znal.posudky 60 102          50 452 

Služby VT    49 073 24 438 

Inzercia, marketing, reklama 4 691 2 491 

Náklady na pracovníkov prostredníctvom agentúr 8 688 30 752 

Služby BOZP 4 543 1 575 

Služby za povrchovú úpravu materiálu 34 306 568 

Školenia 4 445 4 020 

Provízie – vymáhanie pohľadávok 4 823 5 211 

Služby spojené s preskúšaním strojných zariadení 8 246 1 767 

Služby iné 17 216 24 677 

   

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, 
z toho:    r.26 VZS 

 
1 526 929 538 357 

Zmluvné pokuty a penále 11 847 13 664 

Ostatné pokuty a penále 27 135 2 084 

Manká a škody 6 191 671 

Poistenie majetku        76 460 41 154 

Poistenie pohľadávok 8 178 3 866 

Odpis postúpených pohľadávok 1 009 505 476 537 

Odpis nedobytných pohľadávok 

                          

385 174    373 

Iné 2 439 8 

Tvorba a zrušenie rezervy na reklamácie 0 0 

   

Finančné náklady r. 45 VZS, z toho: 251 710 115 381 

Kurzové straty 4 303 2 895 

Nákladové úroky 242 241 110 712 

Bankové poplatky 5 166 1 774 

Zúčtovanie finančnej investície Plastika Hungária, s.r.o.   

   

   

Mimoriadne náklady, z toho: 0 0  
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VII. DAŇ Z PRÍJMOV 
 
Sadzba dane z príjmov pre rok  pre rok 2018 je  21 %. Spoločnosť nemala žiadne úľavy z daní.  
 
 

Názov položky 2018 30.06.2019 

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 dočasných rozdielov 
a možnosti umorenia daňovej straty predchádzajúcich účtovných období a 
v bežnom účtovnom období    

Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových 

odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku 
ktorým  neúčtujeme odloženú daňovú pohľadávku 214 608 214 608 

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 

2018 30.06.2019 

Základ dane Daň 
Daň 
v % Základ dane Daň Daň v % 

A B C D E F G 

Výsledok 
hospodárenia pre

d  zdanením, 
z toho: -1 721 786  100    

teoretická daň   -361 575 21    

Daňovo 
neuznané 
náklady 2 162 008 454 022 -26,36    

Výnosy 
nepodliehajúce 
dani -643 867 -135 212 

             
7,85    

Umorenie 
daňovej straty       

Spolu - 203 645 42 765 -2,49    

zraz daň 
z úrokov       

Daňová licencia       

Odložená daň z 
príjmov       

Celková daň 
z príjmov        
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VII. PODSÚVAHOVÉ ÚČTY 
 
 
Obmedzenie disponovania s majetkom : 
 

Názov položky 2018 30.06.2019 

Odpísané pohľadávky     

Pohľadávky z leasingu     

Záväzky z leasingu   

Iné položky - zriadené záložné právo na DHM, zásoby a pohľadávky 15 339 665  

 
 
 
 
 

VIII. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA 
 
V období od 01.01.2019 do 30.06.2019 spoločnosť nevykazuje iné aktíva a iné pasíva. 

 
 
 
 
 
 

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 – 2018 Časť 1 – 2018 

A Časť 2 – 30.06.2019 Časť 2 – 30.06.2019 

Peňažné príjmy 

8 100 4 464 1 980              0 0    

4 050 2 232 990         0  0    

Nepeňažné príjmy 

            

            

Peňažné  preddavky             
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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 

2018 30.06.2019 

a B C D 

 

 
 
 
 
     

DAN Slovakia s.r.o.  1 468 998 0 

 2 106 026 8 505 

 3 10 673 5 815 

Druhá strategická, a.s. 11 2 390 1 424 

JUDr. Vladimír Balaník 8  103 978  103 978 

Váhostav – SK, a.s. 1 17 127 1 388 

 2 14 695 115 146 

 3 21 315 0 

Chemolak, a.s. 8 264 253 273 489  

 1 244 358 2 892 

  2 209 445 -3 

 3 5 087 0 

Váhostav –SK –Prefa, s.r.o. 2 472 0 

Tehelné pole, a.s.  1 2 058 0 

 
 
 

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná 
jednotka 

Kód druhu 
obchodu 

Hodnotové vyjadrenie 
obchodu 

2018 30.06.2019 

a b C D 

Plastika pipes, s.r.o. 1  61 137 

  2  267 955 

 3  462 440 

    

Plastika Bohémia, s.r.o. 1 67 546 4 443 

  2 
 

64 854 0  

    

Plastika-Machinery, s.r.o.    

    

Plastika Hungária, Kft.    

               

Plastika Trading, s.r.o.            5 132 000 65 458 

               

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

                     
 

   
 
 
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 
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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 

 
 
 
 

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 
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Prehľad zmien vlastného imania 

Tabuľka č. 1 

Položka vlastného imania 

2018 

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia  Prírastky Úbytky Presuny 

Stav na konci 
účtovného 

obdobia 

a b c d e F 

Základné imanie 10 200 821      10 200 821 

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely         

Zmena základného imania         

Pohľadávky za upísané vlastné imanie         

Emisné ážio         

Ostatné kapitálové fondy 6 500 077       6 500 077 

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov        

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -2 556 100 4 289 19 244   -2 571 055 

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín -884 033     - 884 033 

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 - 10 462 597   - 2 179 901 -12 642 498 

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia - 2 179 901  1 691 769 

 

2 179 901   -  1 691769 

Vyplatené dividendy         

Spolu vlastné imanie 618 267  4 289  1 711 013   0 -1 088 457 
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Tabuľka č. 2 
      

Položka vlastného imania 

30.06.2019 

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia  Prírastky Úbytky Presuny 

Stav na konci 
účtovného 

obdobia 

a b c D e F 

Základné imanie 10 200 821    10 200 821 

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely      

Zmena základného imania      

Pohľadávky za upísané vlastné imanie      

Emisné ážio      

Ostatné kapitálové fondy 6 500 077    6 500 077 

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov      

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -2 571 055    -2 571 055 

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín -884 033    - 884 033 

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 -12 642 498   -  1 691 769 - 14 334 267 

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia -  1 691 769  524 077 1 691 769 - 524 077 

Vyplatené dividendy      

Spolu  vlastného imanie -1 088 457 0 524 077 0 - 1 612 534 

 



Plastika, a.s. ,  IČO: 00152781, DIČ: 2020404892 Príloha č. 2

Úč POD 3-01 (Poznámky k účtovným výkazom)

za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019

(údaje v tabuľkách sú vykázané v EUR, ak nie je uvedené inak)
 

Označenie 

položky
Obsah položky 30.06.2018 30.06.2019

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

Z/S
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z 

príjmov (+/-)
-664 030 -524 077

A.1.
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej 

činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A.1.1. až 

A.1.13.)

525 944 557 432

A.1.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného 

majetku (+)
695 610 613 693

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 (+/-

)
-296 166 -166 973

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

A.1.8. Úroky účtované do nákladov (+) 126 500 110 712

A.1.9. Úroky účtované do výnosov (-)

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 (+/-)

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.)

593 074 35 944

A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) -137 830 -69 007

A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) 324 522 -168 566

A.2.3. Zmena stavu zásob (-/+) 406 382 273 517

A.2.4.

Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou 

majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných 

ekvivalentov (-/+)

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.)

454 988 69 299

A.3.
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných 

činností (+)



A.4.
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú 

do finančných činností (-)
-126 500 -110 712

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.)
328 488 -41 413

A.7.

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, 

ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných 

činností (-/+)

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.)
328 488 -41 413

Peňažné toky z investičnej činnosti

B.1.
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku   (-)

B.2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) 552 539

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 (-)

B.4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)

B.5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) 251 261

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.)
552 539 251 261

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.)

-877 349 -209 171

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 (+)

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 (-)

-735 207 -294 039

C.2.5. Príjmy z prijatých pôžičiek (+)

C.2.6. Výdavky na splácanie pôžičiek (-) -142 142 84 868

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 (+)

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.)

-877 349 -209 171

D.
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov 

(+/-), (súčet A + B + C)
3 678 677

E.
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na 

začiatku účtovného obdobia (+/-)

9 927 12 335

F.

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na 

konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových 

rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 

účtovná závierka (+/-)

13 605 13 012

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 

(+/-)

13 605 13 012
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 Pozn. 30.06.2018  30.06.2019 

  v tis. EUR  v tis. EUR 
     

Výnosy z predaja výrobkov  2 914  3 273 

Ostatné prevádzkové výnosy 4 680  727 

     
Aktivácia  150  -12 
Zmena stavu výrobkov a nedokončenej výroby  -539  -108 
Spotreba materiálu a náklady na obstaranie predaných 
zásob 

 
-2 046  -2 455 

Mzdy a odvody 5 -861  -850 
Spotreba energie     
Odpisy, amortizácia a zníženie hodnoty majetku  - 696  - 614 
Náklady na prepravu     

Ostatné prevádzkové náklady 6 -68  - 593 
      

Finančné výnosy 7  0  0 
Finančné náklady 7 -113  -100 

     

Strata z pokračujúcich činností pred zdanením  - 579  - 732 
Daň z príjmov 8 0  0 

Zisk / Strata z pokračujúcich činností  -579  -732 

 
Výsledok z ukončovaných činností po zdanení 

 
 0  0 

Čistý zisk / strata  -579  -732 

     

Ostatné komplexné výsledky     
 
Položky, ktoré sa následne môžu reklasifikovať  
do hospodárskeho výsledku 

 
   

     
     

Kurzové rozdiely z prevodu zahraničných jednotiek  - 46  -116 
Ostatné komplexné výsledky za obdobie  -46  -116 
     
     

Celkový komplexný zisk/strata za rok po zdanení  -625  -848 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Poznámky na strane 5-29 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto konsolidovanej účtovnej závierky.
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 Pozn. 31.12.2018  30.06.2019 

  v tis. EUR  v tis. EUR 

     
Aktíva     
     
Dlhodobé aktíva     
Pozemky, budovy a zariadenia   5 276  4 469  
Ostatné dlhodobé aktíva  70  -64  

      
  5 346  4 405  

      
Krátkodobé aktíva      
Zásoby 12 1 541  1 765  

Pohľadávky z obchodného styku  13 601  1 221  
Ostatné krátkodobé aktíva 14 49  87  

Peniaze a peňažné ekvivalenty 15 46  47  

      
  2 237  3 120  

      
Aktíva celkom  7 583  7 525  

      

     
Vlastné imanie a záväzky     
     
Vlastné imanie     
Základné imanie 16 10 201  10 201 
Ostatné kapitálové fondy  6 500  6 500 

Rozdiel z prepočtu zahraničných prevádzok  -2 269  -2 318 
Kumulovaná strata  - 16 222  -17 007 
Menšinový podiel   0  0 

     

Vlastné imanie celkom  - 1 790  - 2 624 

     
Dlhodobé záväzky     
Úvery a pôžičky 17  1 710  1 710 
Rezervy 19 83  83 

     

  1 793  1 793 

     
Krátkodobé záväzky     
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky 20 4 494  5 479 
Úvery a pôžičky 17 3 086  2 877 
Záväzky z finančného prenájmu 18 0  0 

Rezervy 19 0  0 

     
  7 580  8 356 

     

Vlastné imanie a záväzky celkom  7 583  7 525 

 

 

 
 
 
 
 
Poznámky na strane 5-29 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto konsolidovanej účtovnej závierky
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 Základné 
imanie 

Kurzové 
rozdiely 

z prepočtu 

zahraničných 
spoločností 

Kapitálové 
fondy 

 Nerozdelený 
zisk / strata 

Vlastné 
imanie 

pripadajúce 

na 
akcionárov 
materskej 
spoločnosti 

Nekontrolné 
(menšinové) 

podiely 

Vlastné 
imanie spolu 

 v tis. EUR v tis. EUR v tis. EUR v tis. EUR v tis. EUR v tis. EUR v tis. EUR 
        

        
Stav k 1.1.2018 10 201 -2 249 6 500 -14 666 -214 0 -214 
        
Zníženie nominálnej hodnoty akcií za 
účelom úhrady neuhradených strát 
minulých období 0  0 

 
 
             0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 
Zvýšenie základného imania emisiou 

nových akcií 0 0 

  

0 

 

0 

 

0 

 

0 
Zmeny v štruktúre skupiny 0 0  0 0 0 0 

Komplexný výsledok za účtovné obdobie 0 -22 0 -1 687 -1 709 0 - 1 709 

        
Stav k 31.12.2018  10 201 -2 271 6 500 -16 353 - 1 923 0 - 1 923 

 

 
        

Stav k 1.1.2019 10 201 -2 271 6 500 -16 353 - 1 923 0 -1 923 
        
Zníženie nominálnej hodnoty akcií za 
účelom úhrady neuhradených strát 

minulých období 0  0         

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 
Zvýšenie základného imania emisiou 
nových akcií 0 0 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Ostatné kapitálové fondy 
Zmeny v štruktúre skupiny 0 0 

0 0 0 0 0 

Komplexný výsledok za účtovné obdobie 0 -47 0 - 654 - 701 0 - 701 

        
Stav k 30.06.2019 10 201 -2 318 6 500 -17 007 -2 624 0 -2 624 

 
     Poznámky na strane 5-29 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto konsolidovanej účtovnej závierky.
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 Pozn. 30.06.2018  30.06.2019 

  v tis. EUR  v tis. EUR 

     
Prevádzkové činnosti     
     
Strata za rok pred zdanením  - 579  -732 
     
Upravená o:     
     

Odpisy a amortizácia   696  614 
Zníženie hodnoty (zrušenie znehodnotenia 
pohľadávok) 

            
   

Zisk z predaja dlhodobého majetku  -703  -142 
Úroky účtované do nákladov  127  126 

Úroky účtované do výnosov  0  0 

Ostatné položky nepeňažného charakteru  1 009  995 

     
Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami 
pracovného kapitálu 

 
550  861 

     
Zvýšenie - / zníženie +  stavu zásob  448  -224 

Zvýšenie - / zníženie + stavu pohľadávok 
a krátkodobých aktív 

 
-1 425  -1989 

Zvýšenie + / zníženie - stavu záväzkov  26  985 

     
Peňažné toky z prevádzkových činností  -401  -367 

     
Zaplatená daň z príjmov  0  0 
Prijaté úroky  0  0 
Zaplatené úroky  -127  -127 

     

Čisté peňažné toky z prevádzkových činností  -528  -494 

     
Investičné činnosti     
     

Príjmy z predaja dlhodobého majetku  1400  756 
Obstaranie dlhodobého majetku  0  0 

     
Čisté peňažné toky použité v investičnej činnosti  1 400  756 

     

Finančné činnosti     
     
Príjmy z upísaných akcií  0  0 
Príjmy z úverov a pôžičiek  -877  -261 
Splátky úverov a pôžičiek  0  0 
Splátky záväzkov z finančného prenájmu  0  0 

     
Čisté peňažné toky z finančných činností  -877  -261 

     
Čisté zníženie - / zvýšenie + peňazí a peňažných 
ekvivalentov 

 
-5  1 

     
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku roka 15 26  46 

     
Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci roka  21  47 
     

Zostatky na bankových účtoch a pokladničná hotovosť 15 21  47 

     
Poznámky na strane 5-29 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto konsolidovanej účtovnej závierky.
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1. Všeobecné informácie 
 
Spoločnosť Plastika, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) je akciovou spoločnosťou registrovanou 

v Slovenskej republike. Spoločnosť bola založená 29.12.1990 a do obchodného registra zapísaná 
1.1.1991. Spoločnosť vznikla privatizáciou štátneho podniku Plastika, n.p. (založený v roku 

1962). Identifikačné číslo Spoločnosti je 00 152 781. Akcie spoločnosti ISIN CS 0008466454 sú 

registrované na regulovanom voľnom trhu na  Burze cenných papierov v Bratislave, a.s.  
 
Adresa sídla Spoločnosti a hlavné miesto podnikania je Novozámocká 222C, 949 05 Nitra 5, 
Slovenská republika.  
 
Hlavnou činnosťou Spoločnosti a jej dcérskych spoločností (ďalej len „Skupina“) je výroba 

a predaj výrobkov z plastov. Skupina je organizovaná a riadená ako samostatný obchodný 
segment na účely rozdelenia zdrojov a hodnotenia činnosti Skupiny.  

 
Zoznam akcionárov spoločnosti je nasledovný: 
 
Finasist, a.s.                          90,67% 

Ostatní s podielom do 5%           9,33% 
 
K 30.06.2019 zamestnávala Skupina 101 zamestnancov, z toho počet vedúcich zamestnancov 
bolo 3.  
 
Mená a priezviská členov štatutárnych orgánov Spoločnosti k 30.06.2019: 

Orgán Funkcia Meno 

Predstavenstvo 

Predseda Ing. Roman Šustek  

Podpredseda JUDr. Vladimír Balaník  

Člen Ing. Dušan Nádaský  

Dozorná rada 
Člen 
Člen 
Člen 

Valéria Šindlerová  
Ing. Jozef Šnegoň 
Mgr. Juraj Široký, MBA  

 
 
2. Významné účtovné zásady 
 

 
Vyhlásenie o súlade s predpismi  
 
Tieto konsolidované finančné výkazy za obdobie 01.01.2019 do 30.06.2019  zostavila Skupina 
podľa  Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) tak, ako boli schválené na 
použitie v Európskej únii (EU).  
 

Konsolidované finančné výkazy spoločnosti k 30. júnu 2019 sú zostavené v zmysle § 22 zákona č. 
431/2002 o účtovníctve (v znení neskorších predpisov), za účtovné obdobie od 1. januára 2019 
do 30. júna 2019.     

 
Východiská pre zostavenie účtovnej závierky 

 
Konsolidovaná účtovná závierka je vypracovaná na základe historických obstarávacích cien. 

V ďalšom texte sú uvedené základné účtovné zásady. 
 
 
 
Konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 01.01.2019 do 30.06.2019 bola spracovaná za 

predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti. Údaje v tejto konsolidovanej účtovnej závierke 

sú vykázané v tisícoch EUR, pokiaľ nie je uvedené inak. 
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Konsolidovaná účtovná závierka obsahuje účtovné závierky Spoločnosti a jej dcérskych 
spoločností vyhotovované  k 30. júnu. Účtovné závierky dcérskych spoločností sú zostavené za 
rovnaké účtovné obdobie ako účtovná závierka materskej spoločnosti využívajúc konzistentné 
účtovné zásady. Úpravy sú urobené len s cieľom zosúladiť akékoľvek rozdielne účtovné pravidlá, 

ktoré môžu existovať. 
 
Všetky zostatky účtov, transakcie a nerealizované zisky z transakcií medzi spoločnosťami 
v Skupine sú eliminované. 
 
Dcérske spoločnosti, pričom ide o tie subjekty, v ktorých má Skupina právomoc kontrolovať ich 
činnosti, sa konsolidujú od dátumu prevodu kontroly na Skupinu a prestávajú sa konsolidovať 

od dátumu straty kontroly. V prípade straty kontroly nad dcérskou spoločnosťou, zahŕňa 
konsolidovaná účtovná závierka výsledky za časť obdobia,  počas ktorého mala Skupina kontrolu 
nad takouto dcérskou spoločnosťou. 
 

Akvizície sú zaúčtované použitím nákupnej metódy účtovania, ktorá zahŕňa priradenie nákladov 
akvizície k reálnej hodnote nadobudnutých aktív, záväzkov a podmienených záväzkov 

prevzatých k dátumu akvizície. 
 
Menšinové podiely predstavujú podiel na hospodárskom výsledku a čistých aktívach dcérskych 
spoločností, ktoré nie sú v držbe Skupiny a vykazujú sa samostatne vo výkaze komplexného 
výsledku a v rámci vlastného imania v konsolidovanom výkaze o finančnej pozícii, oddelene od 
vlastného imania prislúchajúceho akcionárom materskej spoločnosti. 
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Zmeny účtovných zásad 
 
Účtovné zásady a postupy boli Spoločnosťou konzistentne aplikované vo všetkých prezentovaných 

účtovných obdobiach, s výnimkou prípadov špecificky uvedených v poznámkach k účtovnej 

závierke. 

 
Aplikácia nových a upravených štandardov IAS / IFRS 
 
Skupina prijala všetky štandardy a interpretácie, ktoré vydala Rada pre medzinárodné účtovné 
štandardy (IASB) a Výbor pre interpretácie medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC) pri 
IASB v znení prijatom Európskou úniou (EÚ), ktoré sú účinné pre aktuálne účtovné obdobia a 
týkajú sa jej činnosti. Nasledujúce štandardy, interpretácie a ich revízie nadobudli účinnosť v roku 
2018: 

 
Štandardy a interpretácie, ktoré sú účinné pre vykazované obdobie 

Nasledujúce štandardy a ich revízie nadobudli účinnosť v roku 2018 a boli prijaté Európskou úniou: 
 IFRS 9: Finančné inštrumenty 
 IFRS 15: Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi vrátane dodatkov k IFRS 15 
 Vysvetlenia k IFRS 15: Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi 

 Novelizácia IFRS 2: Klasifikácia a ohodnotenie Platby na báze podielov 
 Novelizácia IAS 40: Presuny investícií do nehnuteľností 
 Vylepšenia Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva na obdobie rokov 2014-2016 – 

Novelizácia IAS 28 a IFRS 1 
 IFRIC 22:Transakcie v cudzej mene a následné plnenie 

 
Uvedené štandardy, interpretácie a ich revízie nemali vplyv na účtovné politiky, finančné výkazy 

alebo výkonnosť skupiny. 

 
Štandardy a interpretácie, ktoré nie sú účinné pre vykazované obdobie 
Nasledujúce štandardy a ich revízie boli vydané IASB ale nie sú ešte efektívne. 
Nasledujúce štandardy, dodatky a interpretácie predstavujú tie, ktoré už boli prijaté Európskou 
Úniou: 

 IFRS 16: Lízingy 
 Novelizácia IFRS 9: Predčasné splatenie s negatívnou kompenzáciou 
 IFRIC 23: Účtovanie neistôt v oblasti dane z príjmov 

 
Nasledujúce štandardy, dodatky a interpretácie predstavujú tie, ktoré ešte boli k dátumu prípravy 
finančných výkazov prijaté Európskou Úniou: 

 Novelizácia IFRS 3: Definícia podniku 
 Novelizácia IAS 1 a IAS 8: Definícia významnosti 
 Novelizácia IAS 19: Úpravy, krátenie alebo vysporiadanie penzijných programov 
 Novelizácia IAS 28: Dlhodobé majetkové podiely v pridružených a spoločných podnikoch 

 Vylepšenia Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva na obdobie rokov 2015-2017 – 
Novelizácia IFRS 3, IFRS 11, IAS 12 a IAS 23) 

 
IFRS 16: Lízingy (vydaný 13. januára 2016 a účinný pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. 
januára 2019 alebo neskôr). Tento nový štandard zavádza nové princípy pre vykazovanie, 
oceňovanie, prezentáciu a zverejňovanie lízingu. IFRS 16 eliminuje klasifikáciu operatívneho a 

finančného lízingu, tak ako to definuje IAS 17, a namiesto toho zavádza jednotný model účtovania 
pre nájomcu. Nájomcovia budú povinní vykázať: (a) aktíva a záväzky pre všetky lízingy dlhšie ako 

12 mesiacov pokiaľ nepôjde  o aktíva malej hodnoty a (b) odpisovanie prenajatých aktív oddelene 
od úroku zo záväzkov z lízingu vo výkaze ziskov a strát. Z hľadiska prenajímateľa preberá IFRS 16 
väčšinu účtovných zásad zo súčasného štandardu IAS 17. Prenajímateľ pokračuje v klasifikácií 
operatívneho a finančného lízingu a v rozdielnom účtovaní týchto dvoch typov lízingu. 
Na základe dostupných informácií Skupina v súvislosti s implementáciou týchto vylepšení 
neočakáva významný dopad na finančné výkazy skupiny. 
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Novelizácia IFRS 9: Predčasné splatenie s negatívnou kompenzáciou (novela vydaná 12. 
októbra 2017 a účinná pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2019 alebo neskôr). Novela 
umožňuje oceňovať v amortizovanej hodnote určité pôžičky a dlhové cenné papiere, ktoré môžu 
byť predčasne splatené vo výške nižšej než je amortizovaná hodnota, napr. v reálnej hodnote alebo 

v čiastke, ktorá zahŕňa primeranú kompenzáciu pre príjemcu pôžičky vo výške súčasnej hodnoty 
vplyvu zvýšenia trhovej úrokovej sadzby počas zostávajúcej životnosti nástroja. Okrem toho, text 
doplnený do štandardu v časti Východisko pre záver opätovne potvrdzuje jestvujúce usmernenia v 
IFRS 9 týkajúce sa toho, že zmluvné modifikácie určitých finančných záväzkov oceňovaných v 
amortizovanej hodnote, ktoré nevedú k odúčtovaniu, budú mať za následok vykázanie zisku alebo 
straty vo výkaze zisku a strát. Vo väčšine prípadov teda účtovné jednotky nebudú môcť revidovať 
efektívnu úrokovú sadzbu pre zostatkovú dobu trvania úveru, aby sa vyhli dopadu na zisk alebo 

stratu pri modifikovaní úveru. Skupina v súvislosti s implementáciou týchto vylepšení neočakáva 
významný dopad na finančné výkazy skupiny. 
 
IFRIC 23: Účtovanie neistôt v oblasti dane z príjmov (interpretácia vydaná 7. júna 2017 a 

účinná pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2019 alebo neskôr). IAS 12 predpisuje, 
ako treba účtovať o splatnej a odloženej dani, no nie to, ako sa majú zohľadňovať dopady neistôt. 

Interpretácia preto objasňuje, ako sa majú aplikovať požiadavky na vykazovanie a oceňovanie 
uvedené v IAS 12, keď existuje neistota ohľadom dane z príjmov. Účtovná jednotka by mala presne 
určiť, či sa má každé neisté posúdenie dane zohľadňovať samostatne alebo spoločne s iným alebo 
viacerými inými neistými daňovými pozíciami, a to na základe toho, ktorý prístup lepšie 
predpovedá vyjasnenie neistoty. Účtovná jednotka by mala predpokladať, že daňový úrad bude 
preverovať čiastky, ktoré má právo preverovať, a bude chcieť pritom dopodrobna poznať všetky 
informácie, ktoré so spomínanými čiastkami súvisia. Ak účtovná jednotka dôjde k záveru, že nie je 

pravdepodobné, že by daňový úrad akceptoval daňovú pozíciu, následok neistoty sa odrazí v tom, 
že stanoví súvisiaci zdaniteľný hospodársky výsledok, daňové hodnoty, neumorené daňové straty, 
nevyužité daňové úľavy či daňové sadzby tak, že použije buď najpravdepodobnejšiu alebo 
očakávanú hodnotu v závislosti od toho, ktorá metóda bude podľa očakávaní účtovnej jednotky 
lepšie predpovedať vyjasnenie danej neistoty. Účtovná jednotka zohľadní dopad zmenených 
skutočností či okolností, resp. dopad nových informácií, ktoré ovplyvňujú interpretáciou 
vyžadované úsudky alebo odhady, ako zmenu účtovného odhadu. Medzi príklady zmenených 

skutočností či okolností, resp. nových informácií, ktoré môžu viesť k prehodnoteniu úsudku alebo 

odhadu, patria o. i. kontroly alebo postupy zo strany daňového úradu, zmeny pravidiel stanovených 
daňovým úradom, či zánik práva daňového úradu preveriť či opätovne preskúmať daňové pozície. 
Nie je pravdepodobné, že by chýbajúci súhlas alebo nesúhlas daňového úradu s daňovou pozíciou 
sám o sebe predstavoval zmenu skutočností či okolností, resp. novú informáciu, ktorá ovplyvňuje 
interpretáciou vyžadované úsudky a odhady. Skupina v súvislosti s implementáciou týchto 

vylepšení neočakáva významný dopad na finančné výkazy skupiny. 
 
Novelizácia IFRS 3: Definícia podniku (vydaná 22. októbra 2018 a účinná pre akvizície od 
začiatku ročného účtovného obdobia, ktoré začne 1. januára 2020 alebo neskôr). Novela mení 
definíciu podniku. Podnik musí mať vstupy a zásadné procesy, ktoré spoločne významným 
spôsobom prispievajú k schopnosti vytvárať výstupy. Nové usmernenia poskytujú rámec na 
vyhodnotenie kedy existujú vstupy a zásadné procesy, vrátane začínajúcich podnikov, ktoré ešte 

výstupy nevygenerovali. Ak ešte výstupy neexistujú, podmienkou pre klasifikáciu ako podnik je 
existencia organizovanej pracovnej sily. Definícia výrazu ‘výstupy’ sa zúžila a sústreďuje sa na 
tovary a služby poskytované zákazníkom, generovanie investičných a iných výnosov, pričom 
vylučuje benefity vo forme nižších nákladov a iných ekonomických úžitkov. Taktiež už nie je 
potrebné posudzovať, či účastníci trhu sú schopní nahradiť chýbajúce prvky alebo integrovať 

nadobudnuté činnosti a aktíva. Účtovná jednotka môže aplikovať ‘test koncentrácie’. 
Nadobudnuté aktíva nebudú predstavovať podnik, ak sa v podstate celá reálna hodnota 

nadobudnutých aktív (pred odpočítaním záväzkov) bude koncentrovať do jedného aktíva (alebo 
skupiny podobných aktív). Skupina v súvislosti s implementáciou týchto vylepšení neočakáva 
významný dopad na finančné výkazy skupiny. 
 
Vylepšenia Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva na obdobie rokov 2015 
- 2017 – Novelizácia IFRS 3, IFRS 11, IAS 12 a IAS 23 (novela vydaná 12. decembra 2017 a 

účinná pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2019 alebo neskôr). Skupina v súvislosti s 
implementáciou týchto vylepšení neočakáva významný dopad na finančné výkazy skupiny. 
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Významné účtovné posúdenia a odhady    
 
Zostavenie účtovnej závierky v súlade s IFRS si vyžaduje použitie odhadov a predpokladov, ktoré 
ovplyvňujú vykazované hodnoty majetku a záväzkov k dátumu zostavenia účtovnej závierky ako 

aj vykazované hodnoty výnosov a nákladov počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka 
zostavená. Hoci tieto odhady robí vedenie Spoločnosti a Skupiny podľa svojho najlepšieho 
poznania aktuálnych udalostí, Skutočné výsledky sa v konečnom dôsledku môžu od týchto 
odhadov líšiť. Najvýznamnejšie odhady sa týkajú stanovenia doby životnosti dlhodobého 
hmotného majetku, vyčíslenia zníženia hodnoty dlhodobého majetku a odhadu vymožiteľnosti 
obchodných pohľadávok.   
 

Základ konsolidácie 
 
Konsolidovaná účtovná závierka obsahuje účtovné závierky Spoločnosti a subjektov, ktoré 
kontroluje (dcérske spoločnosti). Spoločnosť kontroluje tie subjekty, v ktorých má právo riadiť 

finančnú a prevádzkovú politiku subjektu tak, aby z ich činností získavala úžitky. 
 

Akvizície spoločností sa účtujú použitím nákupnej metódy účtovania, oceňovaním majetku 
a záväzkov reálnou hodnotou pri ich akvizícii. Výsledky dcérskych spoločností, ktoré Spoločnosť 
počas roka získala alebo predala, sa zahrnú do konsolidovaného výkazu ziskov a strát od dátumu 
obstarania v prípade obstarania, resp. do dátumu predaja v prípade predaja. 
 
Účtovné závierky dcérskych spoločností sa podľa potreby upravili, aby sa ich účtovné zásady      
zosúladili so zásadami, ktoré používajú ostatné spoločnosti v rámci Skupiny. 

 
Všetky transakcie, zostatky, výnosy a náklady v rámci Skupiny sa pri konsolidácii eliminovali. 
 
Podnikové kombinácie 
 
Obstaranie dcérskych spoločností sa účtuje metódou nákupu. Obstarávacia cena sa oceňuje 
sumou reálnych hodnôt predmetných aktív k dátumu výmeny, nadobudnutých alebo prevzatých 

záväzkov a nástrojov vlastného imania, ktoré Skupina vydala výmenou za získanie kontroly nad 

dcérskou spoločnosťou, plus všetky náklady priamo súvisiace s danou podnikovou kombináciou. 
Identifikovateľné aktíva, záväzky a podmienené záväzky obstarávaného subjektu, ktoré spĺňajú 
podmienky vykazovania podľa IFRS 3, sa vykazujú v reálnej hodnote k dátumu akvizície, okrem 
dlhodobého majetku (alebo Skupiny aktív a záväzkov určených na predaj) určeného na predaj 
podľa IFRS 5 „Majetok určený na predaj a ukončené činnosti“, ktorý sa vykazuje a oceňuje 

v reálnej hodnote, mínus náklady na predaj. 
 
 
Goodwill, ktorý vzniká pri obstaraní, sa vykazuje ako aktívum a prvotne sa oceňuje obstarávacou 
cenou, o ktorú obstarávacia cena podnikovej kombinácie prevyšuje podiel Skupiny na čistej 
reálnej hodnote vykázaných identifikovateľných aktív, záväzkov a podmienených záväzkov. Ak 
podiel Skupiny na čistej reálnej hodnote identifikovateľných aktív, záväzkov a podmienených 

záväzkov obstarávaného subjektu prevyšuje po prehodnotení obstarávaciu cenu podnikovej 
kombinácie, prebytok sa vykáže priamo vo výkaze ziskov a strát.  
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Dlhodobý majetok určený na predaj 
 
Dlhodobý majetok a vyraďované Skupiny aktív a záväzkov sa klasifikujú ako určené na predaj, 
keď ich účtovnú hodnotu možno realizovať skôr predajom než nepretržitým používaním. Táto 

podmienka sa považuje za splnenú, len keď je predaj vysoko pravdepodobný, pričom majetok 
(alebo Skupina aktív a záväzkov určených na predaj) je k dispozícii na okamžitý predaj v stave, 
v akom sa práve nachádza. Vedenie sa musí usilovať o realizáciu predaja, o ktorom by sa malo 
predpokladať, že splní kritériá na vykázanie skončeného predaja do jedného roka od dátumu 
takejto klasifikácie. 
 
Dlhodobý majetok (a Skupina aktív a záväzkov určených na predaj) určený na predaj sa oceňuje 

predchádzajúcou účtovnou hodnotou majetku alebo reálnou hodnotou mínus náklady na predaj, 
podľa toho, ktorá je nižšia. 
 

 
Vykazovanie výnosov 
 
Výnosy sa vykazujú v rozsahu, v ktorom je pravdepodobné, že z nich budú pre Skupinu plynúť 
ekonomické úžitky, a keď sa dá výška výnosu spoľahlivo stanoviť. Pred vykázaním výnosu sa 

musia splniť tiež nasledovné špecifické kritériá pre vykazovanie: 
 
Predaj výrobkov 
Výnosy z predaja výrobkov sa vykazujú, ak sa na kupujúceho previedli podstatné riziká 
a odmeny vyplývajúce z vlastníctva tovaru. 
 
Poskytovanie služieb 

Výnosy za poskytnuté služby sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom sa služby poskytli, podľa 
stupňa dokončenia konkrétnej transakcie, vyjadreného pomerom služieb poskytnutých 
k danému dňu a všetkých služieb, ktoré sa majú poskytnúť. 
 
Výnosy sa oceňujú v reálnej hodnote získanej alebo vymožiteľnej protihodnoty a predstavujú 
pohľadávky za tovar a služby poskytnuté v rámci bežnej činnosti po zohľadnení zliav a daní 

z predaja. 

 
Prenájom 
 
Prenájom sa klasifikuje ako finančný prenájom, keď sa v podstate všetky riziká a úžitky 
charakteristické pre vlastníctvo daného majetku prenášajú na nájomcu na základe podmienok 
prenájmu. Akýkoľvek iný typ prenájmu sa klasifikuje ako operatívny prenájom. 

 
Majetok obstaraný formou finančného prenájmu sa vykazuje ako majetok Skupiny v reálnej 
hodnote pri zahájení prenájmu alebo v súčasnej hodnote minimálnych splátok z prenájmu, podľa 
toho, ktorá je nižšia. Zodpovedajúci záväzok voči prenajímateľovi sa zahrnie do súvahy ako 
záväzok z finančného prenájmu. Splátky z prenájmu sú rozdelené na finančný náklad a zníženie 
záväzku z prenájmu, aby sa na zvyšnú časť záväzku dosiahla konštantná úroková miera. 
Finančné náklady sa účtujú do výkazu ziskov a strát. 

 
Nájomné splatné pri operatívnom prenájme sa účtuje do výkazu ziskov a strát rovnomerne počas 
doby trvania daného prenájmu.   

 
 Mena prezentácie a funkčná mena 
 
V súlade s Národným plánom zavedenia eura v Slovenskej republike sa dňom 1. januára 2009 

stala oficiálnou menou v Slovenskej republike mena euro (EUR). Vzhľadom k tomu sa k 1. januáru 
2009 zmenila funkčná mena Spoločnosti zo slovenskej koruny na euro. Zmena funkčnej meny 
bola uskutočnená prospektívne a aktíva, záväzky a vlastné imanie boli konvertované na menu 
euro s použitím oficiálneho konverzného kurzu 1 EUR = 30,1260 Sk. Konverzným kurzom boli 
prepočítané aj všetky porovnateľné údaje. Mena euro bola stanovená i za menu prezentácie 
Skupiny. 
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Cudzie meny 
 
Individuálne účtovné závierky každého subjektu v rámci Skupiny sa prezentujú v mene 
primárneho ekonomického prostredia, v ktorom daný subjekt vykonáva prevádzkové činnosti 

(funkčná mena účtovnej jednotky).  
 
Pri zostavovaní účtovnej závierky individuálnych subjektov sa transakcie v inej mene, ako je 
funkčná mena daného subjektu (cudzia mena), účtujú pomocou výmenného kurzu platného 
k dátumu uskutočnenia účtovnej operácie. Pri každom zostavení účtovnej závierky sa peňažné 
položky denominované v cudzích menách vždy prepočítajú pomocou výmenného kurzu platného 
k dátumu zostavenia súvahy. Nepeňažné položky oceňované v obstarávacej cene v cudzej mene 

sa neprepočítavajú. Kurzové rozdiely z vyrovnania a prepočtu peňažných položiek sa zahrnú do 
výkazu ziskov a strát za dané obdobie.   
  

 
 

 
Na účely prezentácie konsolidovanej účtovnej závierky sa majetok a záväzky zo zahraničných 
prevádzok Skupiny (vrátane údajov za minulé účtovné obdobia) vyjadrujú v menových 
jednotkách (EUR) pomocou výmenných kurzov platných k dátumu zostavenia súvahy. Výnosové 
a nákladové položky (vrátane údajov za minulé účtovné obdobia) sa prepočítajú pomocou 
priemerného výmenného kurzu za dané obdobie, pokiaľ výmenné kurzy nezaznamenali v tomto 

období významné výkyvy. V takom prípade sa použije výmenný kurz platný k dátumu 
uskutočnenia účtovnej operácie. Prípadné kurzové rozdiely sa klasifikujú ako vlastné imanie 
Skupiny a prevedú sa do Rozdielu z prepočtu zahraničných prevádzok. Takéto rozdiely z prepočtu 
sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát účtovného obdobia, v ktorom sa zahraničná prevádzka 
vyradila. 
 

Náklady na prijaté úvery a pôžičky 
 
Náklady na prijaté pôžičky a úvery, ktoré priamo súvisia s kúpou, zhotovením alebo výrobou 
kvalifikovateľného majetku, sa aktivujú. Aktivácia nákladov na prijaté pôžičky a úvery sa začína 

vtedy, keď prebiehajú činnosti na prípravu majetku na jeho zamýšľané použitie a vzniknú 
výdavky a náklady na prijaté pôžičky a úvery. Náklady na prijaté pôžičky a úvery sa aktivujú 
dovtedy, kým majetok nie je pripravený na jeho zamýšľané použitie. Náklady na prijaté pôžičky 

a úvery tvoria nákladové úroky a ostatné náklady spojené s cudzími zdrojmi. 
 
Zamestnanecké požitky 

 
Skupina prispieva do štátneho a súkromného programu dôchodkového zabezpečenia. 

 
Skupina odvádza počas roka z vyplácaných hrubých miezd príspevky na zdravotné a sociálne 
poistenie ako aj do fondu nezamestnanosti v zákonom stanovenej výške. Náklady na uvedené 
odvody sa účtujú do výkazu ziskov a strát v tom istom období ako príslušné mzdové náklady. 
 
 
Odchodné  

 
Spoločnosť je podľa slovenskej legislatívy a kolektívnej zmluvy povinná vyplácať svojim 

zamestnancom pri odchode do dôchodku odchodné. Záväzok vyplývajúci z tohto 
zamestnaneckého požitku je súčasnou hodnotou záväzku zo stanovených požitkov 
k súvahovému dňu, spolu s úpravami o poistno-matematické zisky, resp. straty a náklady 
minulej služby. Záväzok zo stanovených požitkov je vypočítaný tzv. metódou projektovanej 

jednotky kreditu. Súčasná hodnota záväzku zo stanovených požitkov je stanovená očakávanými 
budúcimi peňažnými úbytkami, s použitím úrokových sadzieb štátnych obligácií (vážený priemer 
výnosov zo štátnych obligácií v roku prepočtu).  
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Dane 
 
Daň z príjmov zahŕňa splatnú a odloženú daň. 
 

Splatná daň sa vypočíta na základe zdaniteľného zisku za daný rok. Zdaniteľný zisk sa odlišuje od 
zisku, ktorý je vykázaný vo výkaze ziskov a strát, pretože nezahŕňa položky výnosov, resp. 
nákladov, ktoré sú zdaniteľné alebo odpočítateľné od základu dane v iných rokoch, ani položky, 
ktoré nie sú zdaniteľné, resp. odpočítateľné od základu dane. Záväzok Skupiny zo splatnej dane 
sa vypočíta pomocou daňových sadzieb platných, resp. uzákonených, do dátumu zostavenia 
súvahy. 
 

Odložená daň sa vykáže na základe rozdielov medzi účtovnou hodnotou aktív a záväzkov 
vykázanou v účtovnej závierke a príslušným daňovým základom použitým na výpočet 
zdaniteľného zisku a účtuje sa pomocou záväzkovej metódy. Odložené daňové záväzky sa 
vykazujú všeobecne za všetky zdaniteľné dočasné rozdiely; odložené daňové pohľadávky sa 

vykážu, ak je pravdepodobné, že vznikne zdaniteľný zisk, voči ktorému bude možno uplatniť 
dočasné rozdiely odpočítateľné od základu dane.  

 
Účtovná hodnota odložených daňových pohľadávok sa posudzuje vždy k súvahovému dňu 
a znižuje sa, ak už nie pravdepodobné, že vzniknú zdaniteľné príjmy, ktoré by postačovali na 
opätovné získanie časti aktív alebo ich celej výšky. 
 
Odložená daň sa vypočíta pomocou daňových sadzieb, o ktorých sa predpokladá, že budú platné 
v čase zúčtovania záväzku, resp. realizácie pohľadávky. Odložená daň sa účtuje do výkazu ziskov 

a strát okrem prípadov, keď sa vzťahuje na položky, ktoré sa účtujú priamo do vlastného imania. 
V takom prípade sa do vlastného imania účtuje aj príslušná odložená daň. 
 
Odložené daňové pohľadávky a záväzky sa navzájom zúčtujú, ak existuje právny nárok na 
zúčtovanie splatných daňových pohľadávok so splatnými daňovými záväzkami a ak súvisia s 
daňou z príjmov vyrubenou tým istým daňovým úradom, pričom Skupina má v úmysle zúčtovať 
svoje splatné daňové pohľadávky a záväzky na netto báze. 

 

Pozemky, budovy a zariadenia 
 
Dlhodobý hmotný majetok, s výnimkou pozemkov, sa vykazuje v obstarávacej cene zníženej o 
oprávky a straty zo zníženia hodnoty. Pozemky sa neodpisujú. Obstarávaciu cenu tvoria všetky 
náklady priamo spojené s uvedením daného majetku do prevádzkového stavu na plánovaný účel 

jeho použitia. 

  
Nedokončené investície predstavujú nedokončené stavby, budovy a zariadenia a vykazujú sa 
v obstarávacej cene, ktorá zahŕňa náklady na stavbu, budovy a zariadenia a iné priame náklady. 
Nedokončené investície sa neodpisujú dovtedy, kým nie sú dokončené a dané do používania. 

 
Odpisy sa účtujú rovnomerne, aby sa odpísala obstarávacia cena majetku alebo hodnota, v ktorej 
bol ocenený (okrem pozemkov a nedokončených investícií), počas predpokladanej doby 

životnosti daných aktív. 
 
Používané doby ekonomickej životnosti: 
 

Budovy a stavby                                          20 - 40 rokov 
Stroje, zariadenia vozidlá a inventár                       4 – 15 rokov 

 

Doba životnosti a odpisové metódy sa preverujú každý rok, aby sa zabezpečila konzistentnosť 
metódy a doby odpisovania s predpokladaným prínosom ekonomických úžitkov z položiek 
hmotného majetku. 
 
Položka dlhodobého hmotného majetku sa odúčtuje pri jeho vyradení, alebo keď sa z ďalšieho 
používania majetku neočakávajú žiadne budúce ekonomické úžitky. Zisk alebo strata 

z odúčtovania majetku, stanovená porovnaním výnosov s účtovnou hodnotou položky, je 
vykázaná vo výkaze ziskov a strát v roku, v ktorom sa položka odúčtovala. 
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Nehmotný majetok 
 
Počítačový softvér 
Obstaraný počítačový softvér sa vykazuje v obstarávacej cene zníženej o oprávky a straty zo 

zníženia hodnoty. Výdavky, ktoré zlepšujú alebo rozširujú použiteľnosť počítačových programov 
nad rámec ich pôvodnej špecifikácie, sa vykazujú ako technické zhodnotenie, a pripočítajú sa 
k pôvodnej obstarávacej cene daného softvéru. Tieto náklady sa odpisujú rovnomerne počas ich 
predpokladanej životnosti (4 roky). 
 
Iný nehmotný majetok 
Iný nehmotný majetok sa prvotne oceňuje v obstarávacej cene. Zaúčtuje sa vtedy, keď je 

pravdepodobné, že spoločnosti bude v budúcnosti prinášať ekonomické úžitky, ktoré možno 
pripísať práve danému aktívu, a ak je pravdepodobné, že obstarávacia cena tohto aktíva sa dá 
spoľahlivo stanoviť. Iný nehmotný majetok oceňuje v obstarávacej cene zníženej o oprávky 
a straty zo zníženia hodnoty. Iný nehmotný majetok sa odpisuje rovnomerne počas čo najlepšie 

odhadnutej doby jeho životnosti. Doba odpisovania a odpisová metóda sa prehodnocuje na konci 
každého finančného roka. 

 
Zníženie hodnoty hmotného a nehmotného majetku  
 
Skupina posúdi ku každému súvahovému dňu účtovnú hodnotu hmotného a nehmotného 
majetku, aby určila, či existujú náznaky, že hodnota daného majetku sa znížila. V prípade 
výskytu takýchto náznakov sa vypracuje odhad realizovateľnej hodnoty daného majetku, aby sa 
určil rozsah prípadných strát zo zníženia jeho hodnoty. Ak realizovateľnú hodnotu individuálnej 

položky nemožno určiť, Skupina určí realizovateľnú hodnotu jednotky vytvárajúcej peňažné 
prostriedky, ktorej daný majetok patrí. 
 
Realizovateľná hodnota sa rovná reálnej hodnote zníženej o náklady na predaj alebo použiteľnej 
hodnote podľa toho, ktorá je vyššia. Pri posudzovaní použiteľnej hodnoty sa diskontuje odhad 
budúcich peňažných tokov na ich súčasnú hodnotu pomocou diskontnej sadzby pred zdanením, 
ktorá vyjadruje aktuálne trhové posúdenie časovej hodnoty peňazí a riziká špecifické pre daný 

majetok. 

 
Ak je odhad realizovateľnej hodnoty majetku (alebo jednotky vytvárajúcej peňažné prostriedky) 
nižší než jeho účtovná hodnota, zníži sa účtovná hodnota daného majetku (jednotky vytvárajúcej 
peňažné prostriedky) na jeho realizovateľnú hodnotu. Strata zo zníženia hodnoty sa premietne 
priamo do výkazu ziskov a strát.   

 
Ak sa strata zo zníženia hodnoty následne zruší, účtovná hodnota majetku (jednotky vytvárajúcej 
peňažné prostriedky) sa zvýši na upravený odhad jeho realizovateľnej hodnoty, ale tak, aby 
zvýšená účtovná hodnota neprevýšila účtovnú hodnotu, ktorá by sa určila, keby sa 
v predchádzajúcich rokoch nevykázala žiadna strata zo zníženia hodnoty majetku (jednotky 
vytvárajúcej peňažné prostriedky). Zrušenie straty zo zníženia hodnoty sa priamo premietne do 
výkazu ziskov a strát.  

 
Zásoby 
 
Zásoby sa uvádzajú v obstarávacej cene alebo v čistej realizačnej hodnote podľa toho, ktorá je 
nižšia. Obstarávacia cena zahŕňa priamy materiál, prípadné priame mzdy a súvisiace režijné 

náklady vynaložené na to, aby zásoby boli na súčasnom mieste a v súčasnom technickom stave. 
Obstarávacia cena sa vypočíta pomocou metódy FIFO (prvý do skladu, prvý zo skladu). Čistá 

realizačná hodnota predstavuje odhad predajnej ceny zníženej o všetky odhadované náklady na 
dokončenie a náklady na marketing, predaj a distribúciu. 
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Finančné nástroje 
 
Finančné aktíva a finančné záväzky vykázané v súvahe zahŕňajú peňažné prostriedky a peňažné 
ekvivalenty, pohľadávky a záväzky z obchodného styku a ostatné pohľadávky a záväzky, úvery 
a pôžičky, záväzky z finančného prenájmu. Účtovné postupy pri vykazovaní a oceňovaní týchto 
položiek sú uvedené nižšie. Finančné nástroje sú klasifikované ako majetok, záväzky alebo 

vlastné imanie v súlade s obsahom zmluvnej dohody.  
 
Odúčtovanie finančného nástroja sa uskutoční, ak Skupina už nekontroluje zmluvné práva, ktoré 
zahŕňajú finančný nástroj, k čomu väčšinou dochádza, keď je daný nástroj predaný, alebo ak 
všetky peňažné toky, ktoré možno pripísať danému nástroju, sú prevedené na nezávislú tretiu 
osobu. 
 

Pohľadávky z obchodného styku 
 

Pohľadávky z obchodného styku sa vykazujú v nominálnej hodnote zníženej o opravnú položku 
na pochybné pohľadávky.    
 
Peniaze a peňažné ekvivalenty 

 
Peniaze a peňažné ekvivalenty predstavujú pokladničnú hotovosť, zostatky na bežných účtoch 
(netermínované vklady) a ostatné krátkodobé vysokolikvidné investície, ktoré sú priamo 
zameniteľné za vopred známu sumu peňažných prostriedkov a pri ktorých nehrozí významná 
zmena hodnoty. 
 
Úvery a pôžičky 

 
Úročené bankové úvery, kontokorentné účty a pôžičky sa prvotne oceňujú reálnou hodnotou 
a následne amortizovanými nákladmi pomocou metódy efektívnej úrokovej sadzby. Všetky 
rozdiely medzi výnosmi (po odpočte nákladov na transakciu) a splatením, resp. umorením úveru, 
sa vykazujú počas doby splácania v súlade s účtovnou zásadou Skupiny platnou pre náklady na 
prijaté úvery a pôžičky (pozri vyššie). 

 

Záväzky z obchodného styku 
 
Záväzky z obchodné styku sa prvotne oceňujú reálnou hodnotou a následne amortizovanými 
nákladmi pomocou metódy efektívnej úrokovej sadzby. 

 
 
 
 Rezervy 
 

Skupina vykazuje rezervy na súčasné záväzky vyplývajúce z minulých udalostí, ak je 
pravdepodobné, že tieto záväzky bude musieť splniť. Rezervy sa oceňujú na základe najlepšieho 
odhadu vedenia týkajúceho sa nákladov nevyhnutných na vyrovnanie záväzku k dátumu súvahy. 
V prípade, že vplyv takéhoto prepočtu je významný, diskontujú sa na súčasnú hodnotu. 
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4. Ostatné prevádzkové výnosy 
  
 
 30.06.2018  30.06.2019 

 v tis. EUR  v tis. EUR 
     
     

Dotácie na úhradu nákladov 0  0 
Výnosy z prenájmu 17   361 
Zisk z predaja dlhodobého hmotného majetku 647  333   

Výnosy z ostatných služieb  7  24 
Výnosy z predaja materiálu 5  3 
Ostatné prevádzkové výnosy 4  6 

 
 

 
680 

  
727 

 
 
 

5. Mzdy a odvody 
 
 
 30.06.2018  30.06.2019 

 v tis. EUR  v tis. EUR 
     

     
Mzdové náklady -590  -591 
Náklady na sociálne a iné zabezpečenie -210  -213 
Ostatné náklady na zamestnancov  -61  -46 

 
 

 
-861 

  
-850  

 
 

 

6. Ostatné prevádzkové náklady 
  
 
 30.06.2018  30.06.2019 

 v tis. EUR  v tis. EUR 

     
     

Zníženie hodnoty pohľadávok a zásob 237  -7 
Náklady na opravu a údržbu -19  -48 
Náklady na nájom -132  -147 
Právne, ekonomické a iné podobné služby -29  -53 
Náklady na telekomunikácie, poštovné a IT -6  -6 

Dane a poplatky -68  -56 
Náklady na poistenie -51  -45 
Iné prevádzkové náklady 0  -231 

 
 

 
- 68 

  
-593  
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6. Ostatné prevádzkové náklady 
  
 
Súčasťou nákladov na právne, ekonomické a iné podobné služby sú náklady na poskytnuté 
audítorské služby: 

 
 30.06.2018  30.06.2019 

 v tis. EUR  v tis. EUR 
    
    
Náklady na overenie účtovnej závierky 0  0 

Náklady na iné uisťovanie služby 0  0 

    
  0  0 

 
  

 
7. Finančné výnosy a náklady 
  

 30.06.2018  30.06.2019 

 v tis. EUR  v tis. EUR 
     
     

Čisté kurzové zisky 0  0 
Výnosové úroky 0  0 

 

Finančné výnosy spolu 

 

0 

  

0 

     
Nákladové úroky -106  -97 
Čisté kurzové straty -4  -2 
Ostatné finančné náklady -3  -1 

 
Finančné náklady spolu 

 
-113 

  
-100  

 
 

 
8. Daň z príjmu 
  

 
 

 30.06.2018  30.06.2019 

 v tis. EUR  v tis. EUR 
    
Splatná daň 0  0  
Odložená daň  0  0 

    
Daň z príjmu 0  0 

    

 
Lokálna daň z príjmov sa vypočíta pomocou sadzby 21 % zo zdaniteľného zisku za rok. Dane 

splatné v iných krajinách sa vypočítajú pomocou sadzieb platných v príslušných krajinách. 
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V nasledujúcom prehľade sa uvádzajú základne výpočtu pre najvýznamnejšie odložené daňové 
záväzky a pohľadávky Skupiny: 
 

 30.06.2018  30.06.2019 

 v tis. EUR  v tis. EUR 
Dočasné rozdiely pre odložené daňové záväzky:    
 Z rozdielu medzi účtovnou a daňovou hodnotou 
dlhodobého majetku 3 722  2 051 

 Iné  0  0 

    
 3 722  2 051 

    
Dočasné rozdiely pre odložené daňové pohľadávky:    
Z opravnej položky k pohľadávkam 10  6 
Z opravnej položky k zásobám 39  37 

Zo záväzkov a rezerv 2 436  2 537 

Z umoriteľných daňových strát  1 222  401 
Iné 0  91 

    
 3 707  3 072 

    
Nezaúčtované odložené daňové pohľadávky 0  187 
Odložená daňová pohľadávka + / záväzok - 15  27 

 
 

 
 

 



Plastika, a.s. Konsolidovaná účtovná závierka k 30.06.2019 

 
 
Poznámky pokračovanie 
  

18  

 
 
9. Pozemky, budovy a zariadenia 
 

 

Pozemky     

 
 

Budovy a 

stavby  

Stroje, 
zariadenia, 

vozidlá 

a inventár  

Nedokončené 

investície  Celkom 

 v tis. EUR  v tis. EUR  v tis. EUR  v tis. EUR  v tis. EUR 
          
Obstarávacia cena           
K 1.1.2018 1 688  6 128   27 435   85  35 336  
Prírastky 0  86  300  311  697 

Presuny 0  0  0  -396  -396 
Úbytky  -319  -1 745  -5 127  0  - 7 191 
Kurzové rozdiely 0   0   0   0  0 

          
K 31.12.2018 1 369  4 469   22 608   0       28 446 

          
Prírastky 3  2  10  0  15 
Presuny 0  0  0  0  0 
Úbytky -236  -206  -491  0  -933 
Kurzové rozdiely 0   0   0   0  0 

          
K 30.06.2019 

1 136 
 

4 265   
  

22 127   0 
 
 27 528 

          
Oprávky a zníženie hodnoty       

K 1. 1.2018  0  4 871   23 217   0   28 088 
Odpisy za rok 0  105  1 195  0  1 300 
Úbytky 0  -1 388  - 4 830  0  -6 218 
Kurzové rozdiely 0  0  0  0  0 

          

K 31.12.2018 0  3 588   19 582   0  23 170 

          
Odpisy za rok 0  49  563  0  612 
Úbytky 0  -176  -491  0  -667 
Kurzové rozdiely 0  0  0  0  0 

 
K 30.06.2019 0  3 461   19 654   0  23 115 

          
 
Účtovná hodnota  

  
      

          

K 31.12.2018 1 369  881  3 026  0  5 276 

          
K 30.06.2019 1 136  804  2 473  0  4 413 

          

 
 

 
Skupina má založené pozemky a budovy v účtovnej hodnote 779 tis. EUR (31.12.2018: 833 tis. 
EUR) a stroje a zariadenia v účtovnej hodnote  1 810 tis. EUR (31.12.2018: 2 296 tis. EUR) ako 

zábezpeky bankového úveru, ktorý jej bol poskytnutý. 
 
 
Pozemky, budovy a zariadenia sú poistené v Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.. Poistenie sa týka 
všetkých druhov rizika, vrátane poškodenia strojov a zariadení. Celková poistná suma pozemkov, 
budov a zariadení je 62 672 tis. EUR.   
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10.  Nehmotný majetok 
 

 
 Počítačový 

softvér  
Ostatný 
majetok  Celkom 

  v tis. EUR  v tis. EUR  v tis. EUR 
       
Obstarávacia cena       
       
K 1.1.2018  807  0   807 
Prírastky   18   0  18  

Úbytky  -683  0  -683  

       
K 31.12.2018  142  0  142  
Prírastky  0   0  0  
Úbytky  0  0  0  

 
K 30.06.2019 

 
142 

 
0  142  

       
Amortizácia       
       

K 1.1.2018  807  0  807 
Amortizácia za rok  4   0  4  
Úbytky  -683  0  -683 

       
K 31.12.2018  128    0  128 

Amortizácia za rok  2   0  2  
Úbytky  0 0 0  0 

 
K 30.06.2019 

 
130   

 
0  130 

 

 

   

   
Účtovná hodnota       

       
K 31.12.2018  14   0  14 

       
K 30.06.2019  12   0  12  
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11. Dcérske spoločnosti 
 
Prehľad údajov o dcérskych spoločnostiach k 30.06.2019: 

Názov dcérskej spoločnosti 

Miesto 
registrácie a 

prevádzky  

Majetkový podiel 
a podiel na hlas. 

právach   Hlavný predmet činnosti 

   %   
*Plastika–Machinery, s.r.o.      

v konkurze 
SR   100  

Výroba foriem pre výrobu 
plast. Výrobkov 

 Plastika Bohémia, s.r.o. ČR  100  Predaj plast. Výrobkov 
 **Plastika Hungaria, s.r.o. Maďarsko  0   
***PLASTIKA-NITRA d.o.o. 

v likvidácii 
 Chorvátsko  100  Predaj plast. Výrobkov 

 **** Plastika Trading, s.r.o.                SR                100   Predaj plast. Výrobkov 
 ***** Plastika pipes, s.r.o.                 SR                 50   Výroba a predaj plast.výr.   

  
 * Spoločnosť bola založená v roku 1998, zapísaná do Obchodného registra dňa 16.09.1998 

a dňa 07.02.2013 Okresný súd v Nitre rozhodnutím č.k. 32K 5/2013-135súd vyhlásil konkurz 

na majetok spoločnosti. 
 ** Spoločnosť bola založená v roku 1998, zrušená 3.1.2017  
 *** Spoločnosť bola založená v roku 2008, zapísaná do Obchodného registra Chorvátskej 

republiky dňa 5.03.2008 a v likvidácii od 10.9.2010. 
 **** Spoločnosť bola nadobudnutá kúpou obchodného podielu v roku 2013, zapísaná do 

Obchodného registra 22.10.2013. 
***** Spoločnosť bola založená v roku 2018, zapísaná do Obchodného registra 21.12.2018. 

   
  

 
12. Zásoby 
 
 

V obstarávacích 

cenách  
31.12.2018 

 Obstarávacia 
cena resp.  

čistá realizačná 
hodnota (ktorá 

je nižšia) 
31.12.2018 

 

V obstarávacích 

cenách  
30.06.2019 

 Obstarávacia 
cena resp.  

čistá realizačná 
hodnota (ktorá 

je nižšia) 
30.06.2019 

 v tis. EUR  v tis. EUR  v tis. EUR  v tis. EUR 
        
Materiál 610  610  638  638 

Nedokončená výroba 107  107  100  100 
Hotové výrobky  824  824  1 027  1 027 

        
 1 541  1 541  1 765  1 765 

 
Na zásoby bolo zriadené záložné právo vo výške 749 tis. EUR (31.12.2018: 834 tis. EUR)  
 
Zásoby sú poistené v Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.. Poistenie sa týka všetkých druhov rizika, 
vrátane poškodenia zásob. 

 

 
13. Pohľadávky z obchodného styku  
 
 31.12.2018  30.06.2019 

 v tis. EUR  v tis. EUR 

    
Pohľadávky z predaja výrobkov 1 423  2 050 
Opravná položka na pohľadávky -822  -829 

    
  601  1 221 
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Pohľadávky z obchodného styku nie sú úročené a majú väčšinou 30 až 90 dňovú splatnosť. 

 
Skupina vytvorila opravnú položku na odhadované nevymožiteľné pohľadávky z predaja výrobkov 

vo výške 829 tis. EUR (31.12.2018:  822 tis. EUR). Výška opravnej položky sa určila na základe 
skúseností s neúspešným inkasom takýchto pohľadávok v minulosti. 
 
Podľa názoru vedenia účtovná hodnota pohľadávok z obchodného styku približne zodpovedá ich 
reálnej hodnote. 
 
Skupina má založené pohľadávky z predaja výrobkov v účtovnej hodnote minimálne 1 170 tis. 

EUR (31.12.2018: 1 091  tis. EUR) ako zábezpeka bankového úveru, ktorý jej bol poskytnutý. 
 
Vývoj opravnej položky k pohľadávkam z obchodného styku: 
 31.12.2018  30.06.2019 

 v tis. EUR  v tis. EUR 

    
Stav za začiatku roka 1 206  822 
Tvorba 9  7 
Použitie z titulu odpisu pohľadávok -377  0 
Zrušenie z titulu finančného vysporiadania pohľadávok -16  0 
Kurzové rozdiely 0  0 

    
Stav ku koncu roka 822  829 

 
 

14. Ostatné krátkodobé aktíva 
 
 31.12.2018  30.06.2019 

 v tis. EUR  v tis. EUR 
    
Poskytnuté preddavky 0  20 
Pohľadávky z DPH 0  0 

Pohľadávky z dotácii 0  0 
Náklady budúcich období 35  56 

Ostatné pohľadávky a aktíva 389  386 
Opravná položka na ostatné pohľadávky a aktíva -375  -375 

    
 49  87 

    
 

Ostatné pohľadávky a aktíva obsahujú postúpené pohľadávky z predaja podielov v Harvardských 
fondoch vo výške 386 tis. EUR. Na tieto pohľadávky je vytvorená opravná položka vo výške 375 
tis. EUR. 

 
Vývoj opravnej položky k ostatným pohľadávkam a aktívam: 
 
 31.12.2018  30.06.2019 

 v tis. EUR  v tis. EUR 

    
Stav za začiatku roka 375  375 
Tvorba 0  0 
Rozpustenie 0  0 
Použitie z titulu odpisu pohľadávok 0  0 
Zrušenie z titulu finančného vysporiadania pohľadávok 0        0       
Kurzové rozdiely 0  0 

    
Stav ku koncu roka 375  375 
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15.  Peniaze a peňažné ekvivalenty 
 
Zostatky na bankových účtoch a pokladničná hotovosť zahŕňajú peniaze Skupiny a krátkodobé 
bankové vklady s pôvodnou splatnosťou do troch mesiacov. Účtovná hodnota týchto aktív sa 

približne rovná ich reálnej hodnote. 
 
Úrokové sadzby sa pri bežných účtoch pohybujú okolo 0,05-0,1%. 
 
Pre účely konsolidovaného výkazu peňažných tokov zostatky peňazí a peňažných ekvivalentov 
obsahujú: 
 31.12.2018  30.06.2019 

 v tis. EUR  v tis. EUR 
    
Peniaze v hotovosti a na bankových účtoch 46  47 

    

 46  47 

 
 

 
16. Vlastné imanie a zisk / strata na akciu 
 
Základné imanie pozostáva zo 692 750 akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 2 
EUR, 217 037 akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 3 a 8 164 210 akcií na 
doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR.  Základné imanie je celé upísané 
a splatené. 

 
Základný zisk (strata) na akciu sa vypočíta ako podiel čistého zisku (straty) pripadajúceho na 
kmeňových akcionárov a váženého priemerného počtu kmeňových akcií počas roka. Spoločnosť 
nemá žiadne potenciálne kmeňové akcie, a preto zredukovaný zisk (strata) na akciu je rovnaký 
ako základný zisk (strata) na akciu.  
  
 

17. Úvery a pôžičky 
 
                                                    31.12.2018  30.06.2019 

                                                     v tis. EUR  v tis. EUR 
    

Bankové úvery                     2 304  2 010 
Krátkodobé finančné výpomoci                         2 492  2 577 

                          
    
                                                           4 796  4 587 

    
    
 
Splatnosť úverov a pôžičiek:    

Na požiadanie alebo do jedného roka 3 086  2 537 
V druhom roku   1 710  2 050 
V treťom roku    

V štvrtom roku     
V piatom roku    
Neskôr ako po piatom roku    

    
 4 796  2 537 
    
Mínus: suma splatná do 12 mesiacov - 3 086  - 2 537 

    

Suma splatná po 12 mesiacoch 1 710  0 
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Priemerná výška úrokových sadzieb: 
 31.12.2018  30.06.2019 

    
Bankové úvery 3,5 %  3,5% 
Krátkodobé finančné výpomoci 2,87%  2,87% 

    
 
Bankové úvery a pôžicky majú dohodnuté pevné sadzby a Skupinu nevystavujú riziku pohyblivých 
peňažných tokov. 
Účtovná hodnota týchto záväzkov sa približne rovná ich reálnej hodnote. 
 
 

Skupina čerpá bankový úver: 
 
 

a) Eximbanka - úver v celkovej schválenej výške 11 514 tis. EUR, zostatok ktorého je 
k 30.06.2019 vo výške 2 010 tis EUR. Úver bol poskytnutý 15.4.2010, splatný  31.05.2020.   
Úver je úročený úrokovou sadzbou 3,5 %. 

 
 
Skupina čerpá  pôžičku od JUDr. Balaníka : 
 
b) Pôžička vo forme zmenky vo výške 104 tis. EUR so splatnosťou ku dňu 6.4.2020. Pôžička nie je 

úročená  a je zabezpečená vlastnou zmenkou.  
 

 
Skupina čerpá ostatné krátkodobé finančné výpomoci : 

 
c) Pôžička vo výške 273 tis. EUR od Chemolaku, a.s. so splatnosťou ku dňu 31.12.2019. Pôžička  

je úročená  úrokovou sadzbou 3,5%  
  

d) Pôžička vo výške 2 050  tis. EUR od MARKO SERVICES CORP., so splatnosťou 31.12.2020. 

Pôžička je úročená úrokovou sadzbou 5,0 %,  
 
 e)  Skupina čerpá zmenkový úver na pohľadávky od EXIMBANKY vo výške 150 tis. EUR. 
 

 
 

18. Záväzky z finančného prenájmu 
 

 Minimálne  
lízingové splátky  

Súčasná hodnota minimálnych 
lízingových splátok 

 31.12.2018  30.06.2019  31.12.2018  30.06.2019 

 v tis. EUR  v tis. EUR  v tis. EUR  v tis. EUR 
        
Záväzky z finančného prenájmu:        

Do 1 roka 0  0  0  0 
V 2. – 5. roku vrátane 0  0  0  0 

 0  0  0  0 

        
Mínus: budúce finančné náklady 0  0  N/A  N/A 

        
 
Súčasná hodnota záväzkov 

z prenájmu 0  0     

        
Mínus: splatné do 12 mesiacov       0  0 
        

Sumy splatné po 12 mesiacoch       0  0 
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19. Rezervy 
    

  
  

 Zamestnanecké 
požitky  Reklamácie 

  
Emisie  Celkom 

 v tis. EUR  v tis. EUR  tis. EUR  v tis. EUR 
        
K 1.1.2019 83  0  0  83 
Tvorba rezerv  0  0  0  0 
Použitie rezerv 0  0  0  0 

        
 K 30.06.2019 83   0  0  83 

 
 

 
 31.12.2018  30.06.2019 

 v tis. EUR  v tis. EUR 
Z toho:    

Krátkodobé rezervy 0  0 

Dlhodobé rezervy 83  83 

    
 83  83 

 
 
Rezerva na zamestnanecké požitky 
Ku dňu 30.06.2019 mala Skupina vytvorenú rezervu na krytie odhadovaného záväzku 
týkajúceho sa budúceho odchodného do dôchodku a odmeny pri dosiahnutí životného jubilea, v 
sume 83 tis. EUR (31.12.2018: 83 tis. EUR). Skupina má programy so stanovenými 

požiadavkami, na základe ktorých všetkým zamestnancom pri odchode do dôchodku vypláca 
jednorazové odchodné, ktoré predstavuje v závislosti od počtu odpracovaných rokov 1,1 

násobok mesačného platu. Odmena pri dosiahnutí životného jubilea 50 rokov sa vypláca 
v závislosti od počtu odpracovaných rokov v rozmedzí od 90 EUR (do 4 rokov) do 173 EUR (nad 
26 rokov). 
Pri životnom jubileu 60 rokov sa vypláca jednotná odmena vo výške 100 EUR.  

 
Skupina nevykazuje žiadne aktíva z programov, pretože žiaden z programov nemá samostatne 
spravované fondy. Výška rezervy sa stanovila použitím prírastkovej poistno-matematickej 
metódy na základe finančných a matematicko-poistných veličín a predpokladov, ktoré sú 
odrazom oficiálnych štatistických údajov a sú v súlade s predpokladmi podnikateľského plánu 
Skupiny. 
 

Hlavné použité poistno-matematické predpoklady: 
Diskontná sadzba 2010                         4,45% 
Budúci nárast miezd                            5,00%  
Úmrtnosť                                       podľa úmrtnostných tabuliek ŠU SR za rok 2007 

Fluktuácia (zotrvanie v zamestnaní)             ≤40        13,40%                                                         

                                             >40 ≤50   10,60%                                                                                                          

                                             >50        11,80%                                                                           
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20. Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky 
 
 31.12.2018  30.06.2019 

 v tis. EUR  v tis. EUR 
    
Záväzky z obchodného styku  3 222  4 113 
Záväzky voči zamestnancom 113  74 
Výnosy budúcich období 543  543 
Iné záväzky 616  749 

    
 4 494  5 479 

 

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky zahŕňajú najmä neuhradené sumy za nákupy 
spojené s výrobnou a obchodnou činnosťou a priebežné náklady. Z celkovej hodnoty záväzkov 
z obchodného styku je 1 032 tis. EUR po lehote splatnosti.    

 
Podľa názoru vedenia sa účtovná hodnota záväzkov z obchodného styku rovná približne ich reálnej 
hodnote. 

 
 
 
 
 
Súčasťou záväzkov voči zamestnancom je aj sociálny fond:  
 31.12.2018  30.06.2019 

 v tis. EUR  v tis. EUR 
    
Počiatočný stav  1  1 
Tvorba na ťarchu nákladov                                                              10  5 
Využitie -10  -5 

    
Konečný stav 1  1 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
21. Transakcie so spriaznenými osobami 

 
Transakcie Spoločnosti s dcérskymi spoločnosťami, ktoré sú jej spriaznenými osobami, sa pri 

konsolidácii eliminovali a v týchto poznámkach sa neuvádzajú.  
 
 
 
Skupina realizovala transakcie so spoločnosťami Váhostav-SK, a.s. a Chemolak, a.s., DAN 
Slovakia s.r.o.,  Druhá strategická, a.s. 
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Transakcie so spriaznenými osobami 

 
 Predaj výrobkov  Nákup materiálu a služieb  

 31.12.2018  30.06.2019  31.12.2018  30.06.2019 

 v tis. EUR  v tis. EUR  v tis. EUR  v tis. EUR 

        
Váhostav-SK, a.s. 15   115   17   1  
Chemolak,a.s. 209     0  244  3 

 DAN Slovakia, s.r.o.                   106                 9 469        0 
     Tehelné pole, a.s.                        0                 0                2                  0  
     Druhá  strategická, a.s.                  0                 0                2                  1           

    

        
        
        
        
        
        
Nákup a predaj výrobkov so spriaznenými osobami sa uskutočnil za obvyklé ceny Skupiny. 

 
Nevyrovnané sumy nie sú zabezpečené, neboli poskytnuté ani prijaté žiadne záruky. V tomto 
účtovnom období neboli zúčtované žiadne náklady v súvislosti s nedobytnými alebo pochybnými 
pohľadávkami od spriaznených osôb. 
 
Pôžičky od spriaznených osôb sú uvedené v bode 17 Poznámok KÚZ. 

 
 
 

Mzdy a odmeny kľúčovým členom vedenia a orgánom spoločnosti 
 
Členom predstavenstva, dozornej rady a výkonného vedenia boli v období od 01.01.2019 do 
30.06.2019 vyplatené mzdy a odmeny vo forme krátkodobých požitkov vo výške 6 tis. EUR 

(2018: 15 tis. EUR).   
 
 
 
 
 
 

22. Faktory a riadenie finančného rizika 
 
Spoločnosť je vystavená pri svojej činnosti nasledovným finančným rizikám: 
- úverové riziko 
- riziko likvidity 
- trhové riziko, ktoré zahŕňa menové a úrokové riziko.   

 
Riadením týchto rizík sa zaoberá vedenie Skupiny, ktoré identifikuje a vyhodnocuje finančné 
riziká. Skupina nepoužíva finančné deriváty na zabezpečenie finančných rizík. 
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Úverové riziko 
 
Úverové riziko spojené s likvidnými prostriedkami je obmedzené, pretože zmluvnými stranami sú 
banky s vysokým ratingom, ktorý im pridelili medzinárodné ratingové agentúry. 

 
Úverové riziko Skupiny sa týka najmä pohľadávok z obchodného styku. Sumy vykázané 
v súvahe sú znížené o opravné položky na nevymožiteľné pohľadávky. Opravné položky na 
pohľadávky sa tvoria na základe odhadu nevymožiteľnej sumy podľa predchádzajúcich 
skúseností s nesplácaním pohľadávok.  

 
Skupina predáva svoje výrobky rôznym odberateľom, z ktorých žiadny, či už jednotlivo alebo 

spoločne, z hľadiska objemu a solventnosti, nepredstavuje významné riziko nesplatenia 
pohľadávok. Skupina má vypracované také operatívne postupy, ktoré zabezpečujú, aby sa 
výrobky predávali zákazníkom s dobrou úverovou históriou a aby sa nepresiahol prijateľný limit 
úverovej angažovanosti. 

 
Maximálne riziko nesplatenia predstavuje účtovná hodnota každého finančného aktíva. 

 
Od 1.1.2004 sú pohľadávky z obchodného styku zabezpečené formou poistenia pohľadávok do 
výšky poistného úverového limitu schváleného bankou.   

 
 
Veková štruktúra znehodnotených pohľadávok z obchodného styku: 

 
 Nominálna 

hodnota  Opravná položka 
 Účtovná 

hodnota 
 31.12.2018  31.12.2018  31.12.2018 

 v tis. EUR  v tis. EUR  v tis. EUR 
      
91-180 dní 0  0  0 
181-360 dní 0  0  0 
Nad 360 dní 822  822  0 

      

Celkom 822  822  0 

 
 
 
 

 

 

 
Nominálna 

hodnota  Opravná položka 

 

Účtovná 
hodnota 

 30.06.2019  30.06.2019  30.06.2019 

 v tis. EUR  v tis. EUR  v tis. EUR 

      
91-180 dní 0  0  0 
181-360 dní 0  0  0 
Nad 360 dní 829  829  0 

      

Celkom 829  829 

 

 0 
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Riziko likvidity  
 
Politikou Skupiny je mať dostatočné peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty alebo mať 
možnosť financovania prostredníctvom primeraného počtu úverových liniek, aby mohla pokryť 

riziko likvidity v súlade so svojou finančnou stratégiou. Na krytie rizika likvidity používa Skupina 
aj finančné prostriedky od svojich akcionárov.  
 
K 30.06.2019 má Skupina k dispozícii schválený úver na investičné výdavky v celkovej výške 
11 514 tis. EUR, z ktorého zostatok k 30.06.2019 je vo výške 2 010 tis. EUR. Skupina 
predpokladá, že na plnenie svojich záväzkov použije peňažné toky z prevádzkovej činnosti.  

 
Nasledujúca tabuľka znázorňuje zostávajúce zmluvné doby splatnosti k dátumu súvahy pre 
finančné záväzky Skupiny. Údaje uvedené v tabuľke predstavujú zmluvné nediskontované 
peňažné toky so zohľadnením najskorších možných termínov a zahŕňajú peňažné toky z úrokov 
a istiny. 

 

 
 

 
 
 

Do 1 
mesiaca 

1-3 
mesiace 

Od 3 
mesiacov 
do 1 roka 1-5 rokov 

5 rokov a 
viac 

 
 

Celkom 

 v tis. EUR v tis. EUR v tis. EUR v tis. EUR v tis. EUR v tis. EUR 

 
 

  
   

 

2018       

Úvery  44 100 450 1 710  2 304 

Krátkodobé finančné výpomoci 74  2 418   2 492 

Záväzky z finančného prenájmu       

 
     

 

 118 100 2 868 1 710  4 796 

       

 
 
 

Do 1 
mesiaca 

1-3 
mesiace 

Od 3 
mesiacov 
do 1 roka 1-5 rokov 

5 rokov a 
viac 

 
 

Celkom 

 v tis. EUR v tis. EUR v tis. EUR v tis. EUR v tis. EUR v tis. EUR 

       

30.06.2019       

Úvery  50 100 1 860   2 010 

Krátkodobé finančné výpomoci 150  377 2 050  2 577 

Záväzky z finančného prenájmu       

 
     

 

 200 100 2 237 2 050  4 587 

       

 
Menové riziko 
 

Skupina uskutočňuje svoje činnosti v rôznych krajinách a je vystavená kurzovým rizikám 

v dôsledku zmien výmenných kurzov cudzích mien. Kurzové riziko vzniká hlavne z existujúcich 
záväzkov denominovaných v cudzích menách. Skupina nepoužíva derivátové nástroje na 
zabezpečenie tohto rizika.  
 
 

Úrokové riziko 
 
Skupina je vystavená riziku úrokovej sadzby najmä v dôsledku čerpaných úverov a pôžičiek, ktoré 
sú úročené pohyblivou úrokovou sadzbou a vystavujú Skupinu riziku variability peňažných tokov. 
Politikou Skupiny je používať kombináciu pevných a pohyblivých úrokových sadzieb na riadenie 
úrokového rizika. Skupina nepoužíva derivátové nástroje na zabezpečenie tohto rizika.  
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Reálna hodnota finančných nástrojov 
 
Finančné nástroje v súvahe tvoria najmä pohľadávky z obchodného styku, peňažné prostriedky 
a peňažné ekvivalenty, úvery a pôžičky, záväzky z obchodného styku a záväzky z finančného 
prenájmu. Odhadované reálne hodnoty týchto nástrojov sa približujú k ich účtovnej hodnote. 

 
 
23. Udalosti po súvahovom dni  

 
 Od 30. júna 2019 do dňa zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky nenastali žiadne také 

udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti.  
 

 
 
24. Odsúhlasenie konsolidovanej účtovnej závierky na vydanie  

 

Predstavenstvo Spoločnosti autorizovalo túto konsolidovanú účtovnú závierku na vydanie svojim 
rozhodnutím zo dňa  24.09.2019. 
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stručne —
Slováci sú po krachu cestovky stále v zahraničí

Pre skrachovanú cestovku Thomas Cook zostalo visieť na dovo-
lenkách 600–tisíc ľudí. Medzi nimi podľa odhadov až stovky Slo-
vákov. Ďalšia tisícka má pobyt zakúpený. Presné počty však stá-
le nie sú známe. Každým dňom ich spresňuje rezort zahraničia, 
ktorý situáciu monitoruje. V súčasnosti je v Mexiku päť Slová-
kov, v Turecku 20, v USA jeden, v Grécku ďalší piati. Dvaja sú na 
Kanárskych ostrovoch. Ministerstvo zahraničia odporúča ľuďom 
sledovať webovské sídla ich cestovných kancelárií či kontaktovať 
delegátov cestovnej kancelárie. V prípade potreby konzulárnej 
pomoci obrátiť sa priamo na najbližší zastupiteľský úrad SR. (zz)

Spolupráca fi riem vo vesmírnom sektore

Približne 50 zástupcov fi riem sa zúčastnilo na pracovnom stret-
nutí organizovanom Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií 
a obchodu (SARIO) a Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) ve-
novanému možnostiam práce pre vesmírny sektor. Viaceré spo-
ločnosti o vstupe do sektora a nad realizáciou prvých projektov 
reálne uvažujú, informoval v stredu Michal Brichta z odboru in-
vestičných projektov SARIO. „Počas dvoch panelových disku-
sií mali možnosť vypočuť si príbehy slovenských podnikateľov, 
ktorí úspešne diverzifi kovali portfólio svojich produktov a slu-
žieb smerom k vesmírnemu sektoru,“ uviedol Brichta. Európsky 
vesmírny priemysel zamestnáva viac ako 230 000 ľudí. (tasr)

Prečo sčerneli orechy

Potom prejde celá spoločnosť 
do správy konkurzného správ-
cu. Pohľadávky sa v konkurze 
uspokojujú speňažením úpad-
covho majetku v čo najkrat-
šom čase a v čo najvyššej mie-
re. „Dúfame, že sa tieto kroky 
udejú v čo najkratšom čase, aby 
existovala reálna šanca opätov-
ného otvorenia čo najväčšieho 
počtu predajní zo strany nové-
ho investora,” hovorí generál-
ny riaditeľ.
 Je však otázne, či niekto do 
siete vstúpi a kto to bude. Už 
terajší investor totiž kupoval 
potraviny v zlom stave. Do sie-
te nalial 18 miliónov eur a po-
traviny pod hlavičkou CBA za 
veľkej slávy menil na značku 
Kačka. Za rok a pol zmoderni-
zovali väčšinu predajní, otvára-
li sa nové obchody. Spoločnosť 
za ten čas prijala tristo nových 

zamestnancov a plošne zvýšila 
mzdy. Chystalo sa aj nové logis-
tické centrum v Žiari nad Hro-
nom. 
 Nepomohlo to. Sieť bojovala 
s problémami od začiatku leta, 
keď zavrela prvé predajne. Za-
krývala to vtedy prechodom na 
značku Kačka a dočasným za-
tváraním nerentabilných pre-
vádzok. Do konca augusta však 
už z vyše tristo predajní zosta-
lo len dvesto. Ostatné zavrela 
a ponúkla na franšízovú spolu-
prácu. V okolí Lučenca sa vtedy 
rozbehli prvé franšízové predaj-
ne, ktoré sa zatiaľ ukazujú ako 
životaschopné.
 „Do pôvodných plánov po-
čas posledných 18 mesiacov 
zásadne zasiahlo výrazné zvý-
šenie mzdových nákladov v dô-
sledku rastu minimálnej mzdy 
a príplatkov za prácu cez ví-

kend, sviatky a v noci, ako aj 
vysoké ceny energií a služieb,” 
hovorí Chlebuś. Rastúce nákla-
dy na cenu práce spoločnosť 
jednoducho nevedela vykryť 
a dostala sa do výraznej straty. 
Odtiaľ bol už len krôčik k defi -
nitívnemu koncu.
 Celej situácii totiž nepomohli 
ani výrazne sťažené podmienky 
na podnikanie v maloobchode 
na základe zákona o neprime-
raných podmienkach, dodáva 
generálny riaditeľ. Tie totiž vy-
žadovali dodatočné fi nancova-
nie. Investor tak zaradil spia-
točku a spoločnosť ponúkol na 
predaj. „Zlom však nastal mo-
mentom zmrazenia účtov ban-
kou, v dôsledku čoho bolo ve-
denie spoločnosti povinné 
podať návrh na konkurz,” ho-
vorí Chlebuś.
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Pestovatelia orechov na celom Slovensku hrom-
žia na masové sčernenie plodov orechov. Časy, 
keď ľudia zasadili orechy, počkali si, kým strom 
vyrastie a potom oráňali plody, sú minulosťou. 
Orechy už nenapáda len antraknóza, teda huba 
Gnomonia leptostyla, spôsobujúca černenie lis-
tov, ale objavil sa nový škodca – vrtivka orechová. 
Škodca sa dostal na Slovensko v roku 2012 zo 
severnej Ameriky.
 Najmä záhradkári sa sťažujú, že v šupke objavili 
biele malé červíky. Obal je celý mazľavý, čierny 
a hnilý. Tejto jesene zostali podľa ovocinára Mari-
ána Vargu mnohým drobným pestovateľom len 
oči pre plač, vrtivka im znehodnotila celú úrodu. 
Ako bojovať s vrtivkou orechovou?
 Dospelé jedince sa objavujú v júli až auguste, 
samičky nakladú vajíčka na zelené oplodie pod 
kožu plodov. O 3 až 7 dní sa z nich vyvinú larvy, 
ktoré sa kŕmia šupkou obvykle 3 až 5 týždňov. 
Zakuklia sa v pôde pod stromami a prezimujú 
v štádiu kukly. Z nich sa vyvinú dospelce – muchy 
– a história sa opakuje. 
 Z ochranných mechanických opatrení sú dôle-
žité odstraňovanie a likvidácia chorých plo-
dov, kyprenie pôdy pod stromami. S chemic-

kou ochranou sa odporúča začať v čase náletu 
dospelých múch, t. j. asi začiatkom júla, a ošet-
renie opakovať v 7– až 10–dňových intervaloch 
až do obdobia asi 1 mesiac pred zberom, t. j. pri-
bližne do polovice augusta. Ak samičky nakladú 
vajíčka po tomto termíne, z nich vyvinuté larvy 
už nemajú dostatok času na ďalší vývin a neza-
kuklia sa.
 Pri vysokých stromoch nestačí na ochranu kla-
sický ručný postrekovač, ale motorový. (SD) 

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

bí za hodinu zberu 4,25 eura, 
vo Francúzsku 7 eur. Je to pre-
to, lebo tam nezaťažujú mzdu 
brigádnikov takými vysokými 
odvodmi ako na Slovensku,“ 
porovnal rozdiel medzi Slo-
venskom a zahraničím Marián 
Varga. Práve cena práce je jed-
nou z boľavých stránok sloven-
ských sadov.

Ako si počínajú susedia
No nielen ona. Hoci v Európ-
skej únii vládne voľný trh, mno-
hé štáty, vidno to v Maďarsku, 
šikovne nachádzajú spôsob, 
ako pod zámienkou povedzme 
fytosanitárnych či iných opat-
rení skomplikovať dovoz ovo-

cia. „Slovensko citlivo posudzu-
je dovoz mäsa, ale pokiaľ ide 
o ovocie a zeleninu, mali by sa 
domáce kontrolné orgány viac 
pozrieť na to, čo sa do krajiny 
dováža. Ide sem nehatene ne-
raz aj produkcia, čo sa inde ne-
vie predať,“ povedal František 
Prochászka z Bioplantu.
 Aj po tejto sezóne sa očaká-
va, že dôjde k znižovaniu výme-
ry sadov. Podľa pestovateľov im 
rastú náklady, ale cena dlhodo-
bo stagnuje. Slovensko nedoká-
že podporovať svojich pestova-
teľov ako susedné Poľsko, ktoré 
má prepracovaný systém níz-
kych odvodov. V Poľsku preží-
vajú aj malé 5– či 7–hektárové 

sady, o ktoré sa rodiny stara-
jú popri hlavnom zamestnaní. 
Doplnkový príjem z predaja 
ovocia drží mnohé rodiny nad 
vodou. Produkciu vykupujú od-
bytové organizácie a končí aj na 
Slovensku.
 Teraz ministerstvo vypísalo 
výzvu na vybudovanie skladov 
s celkovým objemom 5 000 ton 
na zeleninu a ovocie. „Sklady 
potrebujeme ako soľ, ale súčas-
ne treba vytvárať porovnateľné 
konkurenčné podmienky, a to 
sa žiaľ, najmä pokiaľ ide o cenu 
práce, nedarí,“ konštatoval Ma-
rián Varga, ovocinár z Veselého 
pri Piešťanoch.
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