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1. PROFIL SKUPINY
1.1 Základné údaje
Spoločnosť Plastika je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka
č.183/N.
The company is registered in the Commercial Registry of the District Court Nitra, Division Sa, Insertion
No. 183/N.
Obchodné meno / Bussiness name:
Sídlo / Seat :
IČO / Company ID :
Deň zápisu / Date of foundation :
Právna forma / Legal form :
LEI kód :

Plastika, a.s.
Novozámocká 222C, Nitra 5, 949 05
00 152 781
01.01.1991
Akciová spoločnosť / Joint Stock Company
315700YKJFK8JA998204

1.2 Spoločnosti v skupine
Plastika Machinery, s.r.o.
Plastika Bohémia, s.r.o.
Plastika Trading, s.r.o.
PLASTIKA-NITRA d.o.o. v likvidácii
Plastika pipes, s.r.o.

100 % (16.10.2020 zrušená)
100 %
100 % (od 6.12.2013)
100 %
50 % (od 21.12.2018 do 19.10.2020)

1.3 Výrobkové portfólio
Tvarovky pre potrubné systémy z PVC-U, PE, PP
•

Tvarovky pre kanalizačné potrubné systémy: kanalizačný beztlakový korugovaný potrubný
systém z PVC-U určený na budovanie gravitačných odtokových sietí na odvádzanie
splaškových, infekčných, dažďových, podzemných a priemyselných odpadových vôd,
kanalizačný beztlakový korugovaný potrubný systém z PP a PP plnostenné kanalizačné rúry
určené na budovanie gravitačných stokových sietí na odvádzanie odpadových a dažďových
vôd z bytových, občianskych, priemyselných a poľnohospodárskych objektov, kanalizačný
hladký beztlakový potrubný systém z PVC-U s kompaktnou a štruktúrovanou stenou pre
výstavbu stokových sietí a kanalizačných prípojok na odvod odpadných a dažďových vôd do
teploty 60 C z bytových, občianskych, priemyselných a poľnohospodárskych objektov, šachty
pre kanalizačné systémy
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•
•
•

Tvarovky pre tlakové potrubné systémy: Tlakové potrubné systémy z PVC-U a PE vhodné na
prepravu pitnej a úžitkovej vody, na pretlakovú a vákuovú kanalizáciu a na prepravu rôznych
druhov kvapalín
Tvarovky pre odpadový potrubný systém: PPHT potrubný systém určený na vnútorné
kanalizačné systémy vo vnútri budov pre odvod všetkých druhov odpadných vôd
Tvarovky pre odvetrávací potrubný systém: Odvetrávací PVC-U potrubný systém na
odvetrávanie a na odvod dažďovej vody vo vnútri konštrukcie budov do trvalého teplotného
zaťaženia systému do 40°C,

Výstreky z plastov
•
•

vstrekované výrobky z polyolefínov (prepravky, dávkovač liekov, zatrávňovače)
vstrekované výrobky podľa požiadaviek zákazníkov z PO a PVC pre
elektrotechnický priemysel

stavebný

a

Výrobky pre automobilový priemysel
•

zabezpečenie výroby dielcov z plastov (dodávky dielcov vstrekovaných a vytláčaných)

2. INFORMÁCIE O ČINNOSTI
2.1 Správa o konsolidovaných výsledkoch za rok 2020
Skupina dosiahla celkový komplexný výsledok za rok 2020, znížený o daň z príjmov
stratu - 741 tis. €.
Výnosy z predaja výrobkov boli vo výške 2 454 tis. €, čo je v porovnaní s rokom 2019
pokles o 2 835 tis. €. Ostatné prevádzkové výnosy sú vo výške 888 tis. €.
Celková spotreba materiálu a náklady na obstaranie predaných zásob sú v roku 2020
vo výške 1 535 tis. €, mzdy a odvody 1 054 tis. €, spotreba energie 210 tis. €. Odpisy,
amortizácia a zníženie hodnoty majetku sú vo výške 1 104 tis. €, prepravné 24 tis. € a ostatné
prevádzkové náklady 1 tis.€. Finančné náklady sú v roku 2020 vo výške 114 tis. €.
AKTÍVA
Celkové konsolidované aktíva skupiny k 31. 12. 2020 dosiahli hodnotu 3 937 tis. €,
z toho:
- pozemky, budovy a zariadenia ..................................
- ostatné dlhodobé aktíva .......................................
- zásoby ......................................................................

2 475 tis. €
61 tis. €
899 tis. €
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- pohľadávky z OS.........................................................

435 tis. €

- ostatné krátkodobé aktíva.........................................

45 tis. €

- peniaze a peňažné ekvivalenty...................................

22 tis. €

PASÍVA
Vlastné imanie je k 31.12.2020 vo výške mínus – 3 450 tis. €.
Konsolidované dlhodobé záväzky skupiny sú vo výške 83 tis. €, z toho :
- úvery a pôžičky..........................................................

0 tis. €

- rezervy ........................................................................

83 tis. €

Konsolidované krátkodobé záväzky skupiny sú vo výške 7 304 tis. € z toho :
- záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky......... 3 178 tis. €
- úvery a pôžičky...........................................................4 126 tis. €
2.2 Sociálny program
Podnikovú sociálnu politiku považuje vedenie akciovej spoločnosti za dôležitú oblasť
pracovnoprávnych vzťahov medzi zamestnávateľom a zamestnancami. Je si vedomé, že je dôkazom
vyspelosti zamestnávateľa a významným činiteľom pri hodnotení zamestnávateľa v konkurenčnom
prostredí.
Vedenie akciovej spoločnosti venuje tejto oblasti zvýšenú pozornosť tak, aby táto oblasť
pôsobila motivačne pri stabilizácii kvalitných zamestnancov.
Je zameraná najmä :
- na starostlivosť o pracovné prostredie z hľadiska vytvárania primeraných sociálnych,
hygienických a estetických podmienok
- na zabezpečovanie stravovania zamestnancov
Stravovanie zamestnancov zabezpečuje dodávateľským spôsobom. Zamestnanci si môžu vybrať zo 6
druhov energeticky hodnotných a kvalitných jedál. Zamestnanci pracujúci v noci a počas víkendu majú
v ponuke dva druhy jedál.
- na starostlivosť a prehlbovanie vzdelania zamestnancov
- na starostlivosť o regeneráciu pracovných síl
Pre zamestnancov pracujúcich na rizikových pracoviskách zabezpečujeme pravidelné rekondičné
pobyty.
- na tvorbu a použitie sociálneho fondu
Zamestnancom je z prostriedkov sociálneho fondu poskytovaný príspevok na závodné stravovanie,
príspevok na kultúru a šport, individuálnu regeneráciu pracovných síl, liečebné pobyty, príspevky
darcom krvi, príspevok na dopravu do zamestnania, príspevky pri pracovných a životných jubileách
a tiež sociálna výpomoc pri mimoriadnych životných situáciách.
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2.3 Ochrana životného prostredia

Environmentálna činnosť
Spoločnosť Plastika, a.s. je držiteľom ISO certifikátov systému riadenia kvality
V oblasti životného prostredia spoločnosť v roku 2020 pokračovala v zmysle zavedených procesov
v identifikácii environmentálnych vplyvov, aj keď nie je certifikovaná podľa ISO 14001 .
V súlade so zavedenými štandardami bolo cieľom roka 2020:
- šetriť prírodné zdroje šetrením energiami, surovinami a ostatnými materiálmi
- minimalizovať odpad v rámci výrobného procesu
- dodržiavať stanovené limity vypúšťania odpadových vôd
- dodržiavať limity vypúšťania emisií do ovzdušia
- zvyšovať environmentálne povedomie a havarijnú pripravenosť svojich zamestnancov
Ochrana vôd
Množstvo vypúšťaných odpadových vôd je hlboko pod stanoveným povoleným limitom vypúšťania
odpadových vôd.
Činnosť ochrany podzemných vôd a pôdy je zameraná nielen na zníženie množstva vypúšťaných vôd,
ale aj na dodržiavanie kvalitatívnych parametrov týchto odpadových vôd.
Kvalitu vody sleduje akreditovaná organizácia EurofinsBellNovamann, s.r.o., ktorá má oprávnenie pre
túto činnosť.
Ochrana ovzdušia
V porovnaní s rokom 2019 emisie do ovzdušia zostali na rovnakej úrovni.
Ochrana odpadového hospodárstva
V oblasti odpadového hospodárstva bola činnosť zameraná na nakladanie s odpadmi v zmysle
právnych predpisov.

3. SPRÁVA AUDÍTORA
ZOSTAVENÁ
V SÚLADE
FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO
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S MEDZINÁRODNÝMI
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ŠTANDARDAMI
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Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2020

Konsolidovaný výkaz komplexného výsledku

Pozn.
Výnosy z predaja výrobkov
Ostatné prevádzkové výnosy
Aktivácia
Zmena stavu výrobkov a nedokončenej výroby
Spotreba materiálu a náklady na obstaranie
predaných zásob
Mzdy a odvody
Spotreba energie
Odpisy, amortizácia a zníženie hodnoty majetku

4
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31.12.2019
v tis. EUR

31.12.2020
v tis. EUR

5 289
1 258

2 454
888

3
-25

1
-63

-4 095
- 1 794
-495

-1 535
-1 054
-210
-1 104
-24
-1
12
-114

Náklady na prepravu
Ostatné prevádzkové náklady
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-1 105
-75
-436

Finančné výnosy
Finančné náklady

7
7

0
-251

Strata z pokračujúcich činností pred zdanením
Daň z príjmov
Zisk / Strata z pokračujúcich činností

8

- 1 726
0
-1 726

Výsledok z pridružených spoločností
Čistý zisk / strata

-

750
0
-750

377
-1 349

0
-750

55
55

9
9

-1 294

-741

Ostatné komplexné výsledky
Položky, ktoré sa následne môžu reklasifikovať
do hospodárskeho výsledku
Kurzové rozdiely z prevodu zahraničných jednotiek
Ostatné komplexné výsledky za obdobie
Celkový komplexný zisk/strata za rok po
zdanení

Poznámky na strane 5-30 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto konsolidovanej účtovnej závierky.
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Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2020

Plastika, a.s.
Konsolidovaný výkaz finančnej pozície

Pozn.

31.12.2019
v tis. EUR

31.12.2020
v tis. EUR

3 771
72

2 475
61

3 843

2 536

1 516
368
39
39

899
435
45
22

1 962

1 401

5 805

3 937

Aktíva
Dlhodobé aktíva
Pozemky, budovy a zariadenia
Ostatné dlhodobé aktíva

Krátkodobé aktíva
Zásoby
Pohľadávky z obchodného styku
Ostatné krátkodobé aktíva
Peniaze a peňažné ekvivalenty

12
13
14
15

Aktíva celkom
Vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie
Základné imanie
Ostatné kapitálové fondy
Fond z prepočtu cudzích mien
Kumulovaná strata
Menšinový podiel

16

Vlastné imanie celkom
Dlhodobé záväzky
Úvery a pôžičky
Rezervy

Krátkodobé záväzky
Záväzky z obchodného styku a ostatné
záväzky
Úvery a pôžičky
Záväzky z finančného prenájmu
Rezervy

Vlastné imanie a záväzky celkom

10 203
6 500
-2 268
- 17 592
-377
-

17
19

20
17
18
19

3534

10
6
-2
-17

-

201
500
259
892
0

3450

1 110
83

0
83

1 193

83

5 034
3 112
0
0

3 178
4 126
0
0

8 146

7 304

5 805

3 937

Poznámky na strane 5-30 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto konsolidovanej účtovnej závierky
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Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2020

Plastika, a.s.
Konsolidovaný výkaz zmien vo vlastnom imaní
Základné
imanie

Kurzové
rozdiely
z prepočtu
zahraničných
spoločností

Kapitálové
fondy

Nerozdelený
zisk / strata

Vlastné
Nekontrolné
Vlastné
imanie
(menšinové) imanie spolu
pripadajúce
podiely
na
akcionárov
materskej
spoločnosti
v tis. EUR
v tis. EUR
v tis. EUR
v tis. EUR

v tis. EUR

v tis. EUR

v tis. EUR

10 201

-2 271

6 500

-16 353

-1 923

0

-1 923

0

0

0

0

0

0

0

0
0
2

0
-52
55

0

0
52
-1 291

0
0
-1 234

0
0
-377

0
0
-1 611

Stav k 31.12.2019

10 203

-2 268

6 500

-17 592

- 3 157

-377

Stav k 1.1.2020

10 203

-2 268

6 500

-17 592

- 3 157

-377

-3 534

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
449

0
0

0
0

0
0

0

-749

-293

377

84

Stav k 31.12.2020
10 201
-2 259
6 500
-17 892
Poznámky na strane 5-30 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto konsolidovanej účtovnej závierky.

-3 450

0

-3 450

Stav k 1.1.2019
Zníženie nominálnej hodnoty akcií za
účelom úhrady neuhradených strát
minulých období
Zvýšenie základného imania emisiou
nových akcií
Zmeny v štruktúre skupiny
Komplexný výsledok za účtovné obdobie

Zníženie nominálnej hodnoty akcií za
účelom úhrady neuhradených strát
minulých období
Zvýšenie základného imania emisiou
nových akcií
Ostatné kapitálové fondy
Zmeny v štruktúre skupiny
Komplexný výsledok za účtovné obdobie

0
-2

-449
458

0

-3 534
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Plastika, a.s.

Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2020

Konsolidovaný výkaz peňažných tokov

Pozn.

31.12.2019
v tis. EUR

31.12.2020
v tis. EUR

-1 726

-750

-377
1 180

1 101

89
-525
-234
0
0

9
-201
-146
0
858

-1 593

871

Prevádzkové činnosti
Strata za rok pred zdanením
Upravená o:
Podiel na zisku pridružených spoločností
Odpisy a amortizácia
Zníženie hodnoty (zrušenie znehodnotenia
pohľadávok)
Zisk z predaja dlhodobého majetku
Úroky účtované do nákladov
Úroky účtované do výnosov
Ostatné položky nepeňažného charakteru
Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami
pracovného kapitálu
Zvýšenie - / zníženie + stavu zásob
Zvýšenie - / zníženie + stavu pohľadávok
a krátkodobých aktív
Zvýšenie + / zníženie - stavu záväzkov

25

617

-1 088
539

-72
-1 856

Peňažné toky z prevádzkových činností

-2 117

-440

0
0
234

0
0
146

-1 882

-294

Príjmy z predaja dlhodobého majetku
Obstaranie dlhodobého majetku

1 135
0

373
0

Čisté peňažné toky použité v investičnej činnosti

1 135

373

Príjmy z upísaných akcií
Príjmy z úverov a pôžičiek
Splátky úverov a pôžičiek
Splátky záväzkov z finančného prenájmu

0
0
757
0

0
-96
0

Čisté peňažné toky z finančných činností

757

-96

10

-17

46

39

56

22

39

22

Zaplatená daň z príjmov
Prijaté úroky
Zaplatené úroky
Čisté peňažné toky z prevádzkových činností
Investičné činnosti

Finančné činnosti

Čisté zníženie - / zvýšenie + peňazí a peňažných
ekvivalentov
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku roka

15

Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci roka
Zostatky na bankových účtoch a pokladničná hotovosť

15

Poznámky na strane 5-30 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto konsolidovanej účtovnej závierky.
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Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2020

Plastika, a.s.

Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke

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.
Ostatní s podielom do 5%

90,67%
9,33%

K 31.12.2020 zamestnávala Skupina 54 zamestnancov, z toho počet vedúcich zamestnancov
bolo 2.
Mená a priezviská členov štatutárnych orgánov Spoločnosti k 31.12.2020:

Orgán

Funkcia
Predseda
Predstavenstvo Podpredseda
Člen
Člen
Dozorná rada
Člen
Člen

2.

Meno
Ing. Roman Šustek
JUDr. Vladimír Balaník
Ing. Leonardo Valois
Pavel Chudovan
Ing. Jozef Šnegoň
Mgr. Juraj Široký, MBA

Významné účtovné zásady

Vyhlásenie o súlade s predpismi
Tieto konsolidované finančné výkazy za obdobie 01.01.2020 do 31.12.2020 zostavila Skupina
podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) tak, ako boli schválené na
použitie v Európskej únii (EU).
Konsolidované finančné výkazy spoločnosti k 31.decembru 2020 sú zostavené v zmysle § 22
zákona č. 431/2002 o účtovníctve (v znení neskorších predpisov), za účtovné obdobie od 1.
januára 2020 do 31.decembra 2020.
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 01.01.2020 do 31.12.2020 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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Plastika, a.s.

Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2020

Poznámky pokračovanie

Konsolidovaná účtovná závierka obsahuje účtovné závierky Spoločnosti a jej dcérskych
spoločností vyhotovované
k 31.decembru. 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.
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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.
Zmeny v účtovných politikách
Skupina aplikovala po prvý krát Medzinárodný štandard finančného výkazníctva 16 Lízingy („IFRS
16“) od 1. januára 2019.
Viacero iných nových štandardov vstúpilo do platnosti od 1. januára 2019, ale tieto nemajú
materiálny vplyv na účtovnú závierku skupiny.
Kvôli metóde prechodu vybratej skupinou pri aplikovaní IFRS 16, porovnateľné obdobia naprieč
celou účtovnou závierkou neboli upravené, aby zohľadnili požiadavky tohto štandardu.
Okrem nižšie popísaných zmien, skupina konzistentne uplatňuje účtovné politiky pre všetky
obdobia prezentované v tejto účtovnej závierke.
Prijatie IFRS 16
IFRS 16 nahrádza Medzinárodný účtovný štandard IAS 17 Lízingy („IAS 17“) a súvisiace
interpretácie. Štandard odstraňuje súčasný duálny model účtovania u nájomcu. Namiesto toho
vyžaduje, aby spoločnosti vykázali väčšinu nájmov v súvahe podľa jednotného modelu, eliminujúc
rozlišovanie medzi operatívnym a finančným lízingom.
Podľa IFRS 16 zmluva je nájom, alebo obsahuje nájom, ak prenáša právo kontrolovať používanie
identifikovaného majetku počas určitého obdobia za protihodnotu. Pri takýchto zmluvách nový
model vyžaduje, aby nájomca ako majetok vykázal právo používania a záväzok z lízingu. Právo
používania sa odpisuje a záväzok sa úročí. Toto bude mať za následok vyššie náklady u väčšiny
lízingov hneď na začiatku, aj keď nájomca platí konštantné ročné nájomné.
Nový štandard prináša aj niekoľko výnimiek pre nájomcu, ktoré obsahujú:
lízingy s dobou nájmu 12 mesiacov a menej a ktoré neobsahujú kúpnu opciu,
lízingy, pri ktorých predmet nájmu má nízku hodnotu (tzv. „small-ticket“ lízingy).
Dopad aplikácie zmeny je nevýznamný.
Lízingy, pri ktorých skupina vystupuje ako nájomca
Nový štandard pri jeho prvej aplikácii mal významný vplyv na účtovnú závierku, pretože vyžaduje,
aby skupina vykázala vo výkaze o finančnej situácii majetok a záväzky súvisiace s operatívnym
lízingom, pri ktorých skupina vystupuje ako nájomca.
Dopad aplikácie zmeny je nevýznamný

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.
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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.

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.
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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).

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.
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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
Stroje, zariadenia vozidlá a inventár

20 - 40 rokov
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

Dotácie na úhradu nákladov
Výnosy z prenájmu
Zisk z predaja dlhodobého hmotného majetku
Výnosy z ostatných služieb
Výnosy z predaja materiálu
Ostatné prevádzkové výnosy

5.

31.12.2020
v tis. EUR

0
100
509
33
200
416

56
89
205
13
7
518

1 258

888

31.12.2019
v tis. EUR

31.12.2020
v tis. EUR

-1 288
-450
-56

-746
-261
-47

-1 794

-1 054

31.12.2019
v tis. EUR

31.12.2020
v tis. EUR

186
-118
-52
-97
-8
-41
-65
-241

356
-18
-26
-25
-6
-137
-39
-106

- 436

-1

Mzdy a odvody

Mzdové náklady
Náklady na sociálne a iné zabezpečenie
Ostatné náklady na zamestnancov

6.

31.12.2019
v tis. EUR

Ostatné prevádzkové náklady

Zníženie hodnoty pohľadávok a zásob
Náklady na opravu a údržbu
Náklady na nájom
Právne, ekonomické a iné podobné služby
Náklady na telekomunikácie, poštovné a IT
Dane a poplatky
Náklady na poistenie
Iné prevádzkové náklady
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6.

Ostatné prevádzkové náklady

Súčasťou nákladov na právne, ekonomické a iné podobné služby sú náklady na poskytnuté
audítorské služby:

Náklady na overenie účtovnej závierky
Náklady na iné uisťovanie služby

7.

31.12.2019
v tis. EUR

30.06.2020
v tis. EUR

14
0

14
0

0

0

Finančné výnosy a náklady

31.12.2019
v tis. EUR

31.12.2020
v tis. EUR

Čisté kurzové zisky
Výnosové úroky

0
0

12
0

Finančné výnosy spolu

0

12

-235
-4

-109
-2

-12

-3

-251

-114

31.12.2019
v tis. EUR

31.12.2020
v tis. EUR

Splatná daň
Odložená daň

0
0

0
0

Daň z príjmu

0

0

Nákladové úroky
Čisté kurzové straty
Ostatné finančné náklady
Finančné náklady spolu

8.

Daň z príjmu

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:

Dočasné rozdiely pre odložené daňové záväzky:
Z rozdielu medzi účtovnou a daňovou hodnotou
dlhodobého majetku
Iné

Dočasné rozdiely pre odložené daňové pohľadávky:
Z opravnej položky k pohľadávkam
Z opravnej položky k zásobám
Zo záväzkov a rezerv
Z umoriteľných daňových strát
Iné

Nezaúčtované odložené daňové pohľadávky
Odložená daňová pohľadávka + / záväzok -

31.12.2019
v tis. EUR

31.12.2020
v tis. EUR

833
0

301
0

833

337

17
8
502
31
27

52
36
618
102
80

585

888

585
0

888
0
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9.

Pozemky, budovy a zariadenia

Pozemky
v tis. EUR

Budovy a
stavby
v tis. EUR

Stroje,
zariadenia,
vozidlá
a inventár
v tis. EUR

Nedokončené
investície
v tis. EUR

Celkom
v tis. EUR

Obstarávacia cena
K 1.1.2019
Prírastky
Presuny
Úbytky
Kurzové rozdiely

1 369
3
0
-339
0

4 469
2
0
-1 165
0

22 608
92
0
-1 009
0

0
0
0
0
0

K 31.12.2019

1 033

3 306

21 691

0

0
0
-88
0

18
0
-415
0

2
0
-943
0

111
0
-108
0

945

2 909

20 750

3

24 607

0
0
0
0

3 588
91
-1 079
0

19 582
1 086
- 1 009
0

0
0
0
0

23 170
1 177
-2 088
0

K 31.12.2019

0

2 600

19 659

0

22 259

Odpisy za rok
Úbytky
Kurzové rozdiely

0
0
0

73
-405
0

1025
-820
0

0
0
0

K 31.12.2020

0

2 268

19 864

0

Prírastky
Presuny
Úbytky
Kurzové rozdiely

28 446
97
0
- 2 513
0
26 030
131
0
-1 554
0

K 31.12.2020
Oprávky a zníženie hodnoty
K 1. 1.2019
Odpisy za rok
Úbytky
Kurzové rozdiely

1 098
-1 225
0
22 132

Účtovná hodnota
K 31.12.2019

1 033

706

2 032

0

3 771

K 31.12.2020

945

641

886

3

2 475

Skupina má založené pozemky a budovy v účtovnej hodnote 667 tis. EUR (31.12.2019: 717 tis.
EUR) a stroje a zariadenia v účtovnej hodnote 452 tis. EUR (31.12.2019: 1 357 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 56 472 tis. EUR.
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10.

Nehmotný majetok
Počítačový
softvér
v tis. EUR

Ostatný
majetok
v tis. EUR

Celkom
v tis. EUR

K 1.1.2019
Prírastky
Úbytky

142
6
0

0
0
0

142
6
0

K 31.12.2019
Prírastky
Úbytky

148
0
15

0
0
0

148
0
15

K 31.12.2020

133

0

133

Obstarávacia cena

Amortizácia
K 1.1.2019
Amortizácia za rok
Úbytky

128
5
0

0
0
0

128
5
0

K 31.12.2019
Amortizácia za rok
Úbytky

133
4
8

0
0
0

133
4
8

K 31.12.2020

129

0

129

K 31.12.2019

15

0

15

K 31.12.2020

4

0

4

0

Účtovná hodnota
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11.

Dcérske spoločnosti

Prehľad údajov o dcérskych spoločnostiach k 31.12.2020:
Miesto
Majetkový podiel
registrácie a
a podiel na hlas.
prevádzky
právach
Názov dcérskej spoločnosti
%
*Plastika–Machinery, s.r.o.
SR
100
v konkurze

Výroba foriem pre výrobu
plast. Výrobkov

ČR

100

Predaj plast. Výrobkov

Chorvátsko

100

Predaj plast. Výrobkov

Plastika Bohémia, s.r.o.
**PLASTIKA-NITRA d.o.o.
v likvidácii

Hlavný predmet činnosti

*** 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, dňa 16.03.2020 bol konkurz ukončený.
** 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.
Spoločnosť bola 2.10.2020 predaná

12.

Zásoby

V obstarávacích
cenách
31.12.2020
v tis. EUR

Obstarávacia
cena resp.
čistá realizačná
hodnota (ktorá
je nižšia)
31.12.2020
v tis. EUR

V obstarávacích
cenách
31.12.2019
v tis. EUR

Obstarávacia
cena resp.
čistá realizačná
hodnota (ktorá
je nižšia)
31.12.2019
v tis. EUR

309
38
552

309
38
552

625
97
794

625
97
794

899

899

1 516

1 516

Materiál
Nedokončená výroba
Hotové výrobky

Na zásoby bolo zriadené záložné právo vo výške 587 tis. EUR (31.12.2019: 640 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

Pohľadávky z predaja výrobkov
Opravná položka na pohľadávky

31.12.2020
v tis. EUR

31.12.2019
v tis. EUR

1 275
-840

1 243
-875

435

368
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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 840 tis. EUR (31.12.2019: 875 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 972 tis. EUR
(31.12.2019: 895 tis. EUR) ako zábezpeka bankového úveru, ktorý jej bol poskytnutý.
Vývoj opravnej položky k pohľadávkam z obchodného styku:
31.12.2020
v tis. EUR

31.12.2019
v tis. EUR

Stav za začiatku roka
Tvorba
Zúčtovanie z titulu zániku opodstatnenosti OP
Zrušenie z titulu finančného vysporiadania pohľadávok
Kurzové rozdiely

875
5
-40
0
0

822
54
-1
0
0

Stav ku koncu roka

840

875

31.12.2020
v tis. EUR

31.12.2019
v tis. EUR

6
0
0
37
360
-358

6
0
0
32
376
-375

45

39

14.

Ostatné krátkodobé aktíva

Poskytnuté preddavky
Pohľadávky z DPH
Pohľadávky z dotácii
Náklady budúcich období
Ostatné pohľadávky a aktíva
Opravná položka na ostatné pohľadávky a aktíva

Ostatné pohľadávky a aktíva obsahujú postúpené pohľadávky z predaja podielov v Harvardských
fondoch vo výške 360 tis. EUR. Na tieto pohľadávky je vytvorená opravná položka vo výške 358
tis. EUR.
Vývoj opravnej položky k ostatným pohľadávkam a aktívam:
31.12.2020
v tis. EUR

31.12.2019
v tis. EUR

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

375
0
0
0
17
0

375
0
0
0
0
0

Stav ku koncu roka

358

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:
31.12.2020
31.12.2019
v tis. EUR
v tis. EUR
Peniaze v hotovosti a na bankových účtoch

16.

22

39

22

39

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

Bankové úvery
Krátkodobé finančné výpomoci

Splatnosť úverov a pôžičiek:
Na požiadanie alebo do jedného roka
V druhom roku
V treťom roku
V štvrtom roku
V piatom roku
Neskôr ako po piatom roku

Mínus: suma splatná do 12 mesiacov
Suma splatná po 12 mesiacoch

31.12.2020
v tis. EUR

31.12.2019
v tis. EUR

1 560
2 566

1 696
2 526

4 126

4 222

2 076

3 112
1 110

2 050

4 126

4 222

- 2 076

- 3 112

2 050

1 110
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Priemerná výška úrokových sadzieb:
Bankové úvery
Krátkodobé finančné výpomoci

31.12.2020

31.12.2019

3,5 %
2,83%

3,5%
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 31.12.2020 vo výške 1 560 tis EUR. Úver bol poskytnutý 15.4.2010, splatný 31.12.2021.
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 6.4.2021. Pôžička nie je
úročená a je zabezpečená vlastnou zmenkou.
Skupina čerpá ostatné krátkodobé finančné výpomoci :
c)

Pôžička vo výške 282 tis. EUR od Chemolaku, a.s. so splatnosťou ku dňu 31.12.2020. Pôžička
je úročená úrokovou sadzbou 3,0 %

d) Pôžička vo výške 2 050 tis. EUR, so splatnosťou 31.12.2023. Pôžička je úročená úrokovou
sadzbou 2,5 %,
e) Skupina čerpá zmenkový úver na pohľadávky od EXIMBANKY vo výške 130 tis. EUR.

18. Záväzky z finančného prenájmu
Minimálne
lízingové splátky
31.12.2020
31.12.2019
v tis. EUR
v tis. EUR
Záväzky z finančného prenájmu:
Do 1 roka
V 2. – 5. roku vrátane

Súčasná hodnota minimálnych
lízingových splátok
31.12.2020
31.12.2019
v tis. EUR
v tis. EUR

0
0
0

0
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
v tis. EUR

Reklamácie
v tis. EUR

Emisie
tis. EUR

Celkom
v tis. EUR

K 1.1.2020
Tvorba rezerv
Použitie rezerv

83
0
0

0
0
0

0
0
0

83
0
0

K 31.12.2020

83

0

0

83

Z toho:
Krátkodobé rezervy
Dlhodobé rezervy

31.12.2020
v tis. EUR

31.12.2019
v tis. EUR

0
83

0
83

83

83

Rezerva na zamestnanecké požitky
Ku dňu 31.12.2020 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 (31.12.2019: 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

Záväzky z obchodného styku
Záväzky voči zamestnancom
Výnosy budúcich období
Iné záväzky

31.12.2020
v tis. EUR

31.12.2019
v tis. EUR

2 234
46
180
718

3 687
85
543
719

3 178

5 034

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 749 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:

Počiatočný stav
Tvorba na ťarchu nákladov
Využitie
Konečný stav

21.

31.12.2020
v tis. EUR

31.12.2019
v tis. EUR

2
6
-7

1
10
-9

1

2

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..
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Transakcie so spriaznenými osobami
Predaj výrobkov
31.12.2020
31.12.2019
v tis. EUR
v tis. EUR
Váhostav-SK, a.s.
Chemolak,a.s.
DAN Slovakia, s.r.o.

7
0
7

Nákup materiálu a služieb
31.12.2020
31.12.2019
v tis. EUR
v tis. EUR

117
0
10

0
23
19

1
22
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 01.01.2020 do
31.12.2020 vyplatené mzdy a odmeny vo forme krátkodobých požitkov vo výške 18 tis. EUR
(2019: 13 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
31.12.2019
v tis. EUR

Opravná položka
31.12.2019
v tis. EUR

Účtovná
hodnota
31.12.2019
v tis. EUR

91-180 dní
181-360 dní
Nad 360 dní

0
0
875

0
0
875

0
0
0

Celkom

875

875

0

Nominálna
hodnota
31.12.2020
v tis. EUR

Opravná položka
31.12.2020
v tis. EUR

Účtovná
hodnota
31.12.2020
v tis. EUR

91-180 dní
181-360 dní
Nad 360 dní

0
0
840

0
0
840

0
0
0

Celkom

840

840

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 31.12.2020 má Skupina k dispozícii schválený úver na investičné výdavky v celkovej výške
11 514 tis. EUR, z ktorého zostatok k 31.12.2020 je vo výške 1 560 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.

31.12.2019
Úvery
Krátkodobé finančné výpomoci
Záväzky z finančného prenájmu

31.12.2020
Úvery
Krátkodobé finančné výpomoci
Záväzky z finančného prenájmu

Od 3
5 rokov a
mesiacov
viac
do 1 roka 1-5 rokov
v tis. EUR v tis. EUR v tis. EUR

Do 1
mesiaca
v tis. EUR

1-3
mesiace
v tis. EUR

36
98

100

450
2 428

1 110

1 696
2 526

134

100

2 878

1 110

4 222

Do 1
mesiaca
v tis. EUR

1-3
mesiace
v tis. EUR

Od 3
mesiacov
5 rokov a
do 1 roka 1-5 rokov
viac
v tis. EUR v tis. EUR v tis. EUR

Celkom
v tis. EUR

Celkom
v tis. EUR

1 560
516

2 050

1 560
2 566

2 076

2 050

4 126

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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Poznámky pokračovanie
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
Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavíruse. V prvých mesiacoch roku
2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery. V priebehu
roku 2020 sme v dôsledku poklesu tržieb v rozsahu 20 % až 40 %, a čiastočného prerušenia
výroby čerpali finančný príspevok v rámci projektu Prvá pomoc za mesiace marec až august spolu
vo výške 56 tis EUR. V roku 2021 do času zverejnenia tejto účtovnej závierky sme čerpali finančný
príspevok za mesiace január až máj vo výške 67 tis. EUR. Manažment bude pokračovať
v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek
negatívnych účinkov na Skupinu a jej zamestnancov.
4. Odsúhlasenie konsolidovanej účtovnej závierky na vydanie
Predstavenstvo Spoločnosti autorizovalo túto konsolidovanú účtovnú závierku na vydanie svojim
rozhodnutím zo dňa 29.06.2021.
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