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Vážení akcionári,
vážení obchodní partneri!
ROK 2019
Vlani som na tomto mieste písal o našej snahe neustále
posilňovať piliere, ktoré vytvárajú našu konkurenčnú výhodu. To
znamená budovať tým špičkových odborníkov, ponúkať kvalitné
výrobky a služby, ktorá nám následne zabezpečujú dostatok
verných zákazníkov a kontinuálne pracovať na inováciách. Je
preukázateľné, že zvolená stratégia funguje. Dôkazom sú hlavne
čísla, ktorá sa nachádzajú vo finančných výkazov, ktoré tvoria
neoddeliteľnú súčasť tejto výročnej správy. Je veľmi pozitívne
konštatovať, že za hodnotený rok sme dosiahli špičkové výsledky
vo výrobe a predaji ako aj z ostatných rokov najlepšie ekonomické
výsledky. Vo výsledkoch sa prejavili aj prínosy do stabilizácie
prevádzky výrobného jadra a zvýšenia možností zhodnocovania
alternatívnych palív. Konečne sme mohli do hospodárskeho
výsledku premietnuť aspoň čiastočnú kompenzáciu vysokých
cien elektrickej energie v SR. To všetko podčiarkuje skutočnosť, že
vzhľadom na vysoký rozsah investičných prác na výrobnom jadre,
dlhšia výrobná odstávka znížila naše štartovacie východiská do
stavebnej sezóny v roku 2019. Záverečné bilancovanie výsledkov je
jednoznačne pozitívne.
Ako firma strednej veľkosti držíme v stavebnom odvetví krok s
významnými veľkými hráčmi na stavebnom trhu a prinášame
zákazníkom vlastné unikátne riešenia zamerané na cementárenský
priemysel. Dokonca sú oblasti, v ktorých sme lídri medzi
cementárenskými spoločnosťami.
Náročné ciele sme zabezpečovali v podmienkach veľkej
konkurencie, keď ponuka stále prevažuje nad dopytom. Kvalita, ktorú
naším partnerom ponúkame, je neoddeliteľnou samozrejmosťou.
Preukazuje ju aj zavedený a neustále obhajovaný integrovaný systém
manažérstva kvality, systém environmentálneho manažérstva a systém
manažérstva bezpečnosti a ochrany pri práci.
Dosiahnuté priaznivé hospodárske výsledky za rok 2019 sú odrazom nášho
snaženia a odbornej zdatnosti celého kolektívu, ale aj neopakovateľnej
firemnej kultúry, ktorá je prímesou pri riadení spoločnosti. Ďakujem
všetkým pracovníkom spoločnosti, ktorí sa svojim úsilím a zodpovedným
plnením pracovných úloh aktívne pričinili o dosiahnutie dobrých výsledkov
spoločnosti. Vážim si ich schopnosti, vedomosti a profesionálny prístup k
zákazníkom.
Úprimne ďakujem obchodným partnerom, spolupracujúcim firmám za
spoluprácu, dôveru a priazeň, pretože všetky úspešné projekty a aktivity
sme realizovali aj vďaka nim. Verím, že ich naďalej budeme vyrábať kvalitné
výrobky a poskytovať kvalitné služby pre zákazníkov, pretože ich spokojnosť
je našim cieľom.
6

Po skončení epidémie budú mnohé firmy prehodnocovať
svoje podnikateľské zámery. Významnú úlohu budú zohrávať
politiky vlád v oblasti verejných financií a verejných
investícií ako aj podpory podnikateľského prostredia.
V čase prerokovávania výročnej správy za rok 2019 už
budú viaceré skutočnosti o dĺžke trvania krízy ako aj
dopadoch na ekonomiku štátov a firiem známejšie. Tieto
zvláštne dni, keď sa vyprázdnili ulice, zastavila sa zábava,
šport atď. nás vedú k zamysleniu samých nad sebou,
nad prostredím, nad spoločnosťou, v ktorej žijeme a
prehodnoteniu hodnotových priorít.
Novou situáciou sme vyzvaní k veľkej zodpovednosti.
Pozývam všetkých, aby sme naším spoločným úsilím,
našou ľudskou, intelektuálnou a odbornou kapacitou
nachádzali opatrenia a aktivity na zabezpečenie
minimalizácie strát v ľudskej i ekonomickej rovine.

Ing. Anton Barcík
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
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Obvykle takto a podobne končí môj príhovor vo výročných
správach našej spoločnosti. Keď národohospodári prognózovali
vývoj slovenskej, európskej i globálnej ekonomiky na rok 2020,
nikto nepočítal s tým, že v dôsledku rozšírenia koronavírusu
sa zmení prakticky všetko. Miestami sa nám zdá, akoby sme
žili vo sne, nečakanom a nechcenom. V Európe, kde je v
čase písania našej výročnej správy centrum nákazy, bude
záležať, akou intenzitou bude nákaza prebiehať. Prvoradou
úlohou sa stali opatrenia na ochranu zdravia a života ľudí a
zabezpečenia ďalšieho chodu spoločnosti

Výročná s
p

NÁSTUP DO ROKU 2020

a) Základné informácie
IČO:

31615716

DIČ:

2020437232

Obchodné meno/názov:

Považská cementáreň, a. s.

Sídlo:

ul. J. Kráľa, 018 63 Ladce

Tel.

042/460 31 11

E-mail

pcla@pcla.sk

Fax

042/462 80 18

www stránka

www.pcla.sk

Dátum vzniku:

16. 09. 1994
FNM SR

Zakladateľ:
Základné imanie:

11 508 830 Eur

Vydané cenné papiere:

SK 1120001781

Druh:

akcie

Forma:

na meno

Podoba:

zaknihované

Menovitá hodnota:

34,00 €

Počet:

338 495

p
Výročná s

K 31. decembru 2019 mala spoločnosť Považská cementáreň, a. s.
Ladce 15 akcionárov, ktorí vlastnia 338 495 akcií. Akcie sú vydané
na meno v zaknihovanej podobe, verejne neobchodovateľné.

k2
ráva za ro

Všetci akcionári sú v zmysle zákona o cenných papieroch uvedení
v zoznamoch akcionárov vedených v Centrálnom depozitári
cenných papierov, a. s. Bratislava.

akcií v nominálnej hodnote 34,00 € za jednu akciu.
Štruktúra akcionárov sa v porovnaní s bezprostredne
predchádzajúcim obdobím nezmenila.

.s. Ladce

ntáreň, a

e
žská cem
019, Pova

Základné imanie v celkovej hodnote 11 508 830 € tvorí 338 495 ks
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b.) Predmet podnikania
 sprostredkovanie obchodu,
 oprava železničných Raj vozňov,
 výroba slinku, mletých vápencov, mletej trosky (LANOVA),
cementov a výrobkov na báze cementov ,
 kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod),
 konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu,
prieskumu trhu a reklamy,
 vnútroštátna nákladná cestná doprava,
 vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava,
 ubytovacie služby,
 verejné stravovanie (reštaurácie, vinárne, kaviarne, občerstvenie),
 závodné stravovanie,
 oprava a údržba strojných zariadení,
 vŕtacie práce k vykonávaniu clonových odstrelov,
 činnosť účtovných poradcov,
 vedenie účtovníctva,
 činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
 oprava a údržba stavených zariadení,
 prevádzkovanie železníc s výnimkou celoštátnych (vlečková doprava),
 oprava a údržba motorových vozidiel,
 neverejná cestná osobná doprava,
 predaj pohonných hmôt,
 prenájom nehnuteľností,
 prenájom motorových vozidiel,
 technické testovanie, meranie a analýzy - mimo úradných meraní,
 reklamné činnosti,
 vykonávanie trhacích prác – clonové odstrely (povrchové dobývanie),
 montáž, oprava, údržba vyhradených elektrický zariadení,
 odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení,
 výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla,
 nakladanie s odpadmi (s výnimkou nebezpečných odpadov),
 podnikanie v oblasti nakladania
s nebezpečným odpadom,
 banská činnosť,
 kovoobrábanie,
 prenájom strojov, prístrojov a zariadení.
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c) Štatutárne orgány spoločnosti
Predstavenstvo

Anton Barcík / predseda predstavenstva
Vzdelanie: ekonomické a obchodné
Zamestnanie: generálny riaditeľ
Považskej cementárne, a. s. Ladce

Martin Gastinger / člen predstavenstva
Vzdelanie: obchodné
Zamestnanie: prokurista spoločnosti
Berger Holding, SE Passau

Peter Hort / člen predstavenstva
Vzdelanie: právne
Zamestnanie: obchodný riaditeľ
Považskej cementárne, a. s. Ladce

Jozef Mikušinec / člen predstavenstva
Vzdelanie: technické
Zamestnanie: výrobno-technický riaditeľ
Považskej cementárne, a. s. Ladce

Alois Weiherer / člen predstavenstva
Vzdelanie: obchodné
Zamestnanie: prokurista spoločnosti
Berger Holding, SE Passau

Prokúra

Mária Kebísková / prokurista

Vzdelanie: technické
Zamestnanie: ekonomická riaditeľka
Považskej cementárne, a. s. Ladce

Dozorná rada

Franz Wallner
predseda

Vzdelanie: ekonomické a priemyselné
Zamestnanie: konateľ spoločnosti Berger Holding, SE Passau

Anton Malovec
člen

Vzdelanie: chemické
Zamestnanie: vedúci výroby
Považskej cementárne, a. s. Ladce

Viera Rafajová
člen

Vzdelanie: ekonomické
Zamestnanie: vedúca oddelenia informačnej sústavy Považskej
cementárne, a. s. Ladce
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Výkonné vedenie

Ing. Anton Barcík

generálny riaditeľ

Ing. Mária Kebísková

ekonomická riaditeľka

Ing. Pavol Martauz

riaditeľ kvality a stratégie

Mgr. Peter Hort

obchodný riaditeľ

Ing. Jozef Mikušinec

výrobno-technický riaditeľ

Ing. Peter Šumaj

ň, a.s. La

dce

personálny riaditeľ
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Považská
ce
rok 2019
,

Spoločnosť aplikovala výnimku z povinnosti zostaviť konsolidovanú
účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu v súlade s § 22 ods.
8 zákona o účtovníctve: Účtovná jednotka je materská spoločnosť a
vlastní 100 % podiel dcérskej spoločnosti LADCE Betón, s. r. o. Ladce.

Výročná
správa za

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti
Berger Slovakia, a. s. so sídlom ul. J. Kráľa, 018 63 Ladce a táto sa zahŕňa
do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Berger Holding, SE,
so sídlom Äussere Spitalhfstr. 19, D-94036 Passau. Tieto konsolidované
účtovné závierky je možné dostať priamo v sídle uvedených spoločností.

mentáre

d) Informácia o konsolidácii

Dôležité
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íky

e) Dôležité historické medzníky
Rok 1888

začiatok prieskumných prác a otvorenie
kameňolomu,

Rok 1888

prvý obchodný názov „Ledeczer Portland - Zement
fabrik des Adolf von Schenk – Ledecz“,

Rok 1889

25.Jún - začiatok výstavby cementárne,

Rok 1890

9.Február - prvý cement,
ročná výroba 2 367 ton cementu,

Rok 1896

ročná výroba 25 000 ton cementu,

Rok 1911

zmena majiteľa – 8 000 kusov akcií prevzala
Žilinská účastinná spoločnosť na výrobu cementu
a vápna „Zsolnauer Zement und Kalksfabrik –
Akciengesselschaft“,

Rok 1895

továreň zamestnávala 500 zamestnancov,
najmä z okolia Ladiec, vysoký podiel manuálnej práce,

Rok 1908

pokusy s automatickou výrobou
v Schneiderovej šachtovke,

Rok 1914

výroba podľa nariadenie Rakúsko - uhorských úradov
aj počas vojny,

Rok 1920

pokračovanie pokusov s automatickými šachtovými
pecami, ktoré prerušila vojna,

Rok 1920

celoštátny generálny štrajk, nasledovali represie,

Rok 1926

inštalácia automatických šachtových pecí podľa systému
Hauenschild s výkonom 100 – 125 ton za deň,

Rok 1928

začiatok obdobie zvýšenej starostlivosti o kvalitu,

Rok 1930

začiatok prestavby cementárne
na výrob hlinitanového cementu,

Rok 1933

začiatok výroby hlinitanového cementu
pod názvom „Bauxit“,

Rok 1939 až 1943
pokles výroby, majiteľ Maďarská všeobecná úverová banka,
Rok 1945

v júli začiatok výroby po vojne,
do prevádzky nová pec a nový mlyn,

Rok 1950

nový názov Slovenské cementárne a vápenky,
n. p. Cementáreň Ladce,

Rok 1951 až 1955
výstavba dielne, drviarne, predlamárne, cementových
síl, studne, trafostanice, vykladacej stanice lanovky, visutá dráha a
ďalšia modernizácia,
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Rok 1961

schválenie projektu rekonštrukcie cementárne s pôvodným
zámerom postaviť 6 šachtových pecí,

Rok 1963

zmena koncepcie výstavby zo šachtových
na rotačnú pec,

íky
historick
é medzn

Rok 1969
Rok 1971
Rok 1972
Rok 1974
Rok 1977
Rok 1978
Rok 1981

Dôležité

Rok 1982
Rok 1985
Rok 1986
Rok 1988
Rok 1990

Rok 1994
Rok 1995
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Rok 1996
Rok 1998
Rok 1999

5. Február – uvedenie zmodernizovaného závodu
do prevádzky,
prekročenie hranice výroby 400 000 ton cementu,
prekročenie projektovanej kapacity
výroba 555 000 ton cementu,
začiatok výstavby opravovne Raj – vozňov,
ďalší nárast výroby cementu – prekročenie hranice
600 tis. ton za rok,

odčlenenie závodu Vápenky Žirany a pripojenie závodu
Cementáreň Lietavská Lúčka,
nový názov Považské cementárne, koncernový podnik
Ladce,
pokusné spaľovanie opotrebovaných pneumatík,
významná rekonštrukcia rotačnej pece – výmena plášťa
v dĺžke 31 metrov,
zásadné riešenie najslabšieho článku výroby – výstavba
ciest v lome, otvorenie 12. etáže,

nová sušiareň trosky s elektroodlučovačom, plynofikácia
cementárne, zníženie prašnosti,
odčlenenie závodu Cementáreň Lietavská Lúčka
a osamostatnenie od generálneho riaditeľstva Cementárne
a vápenky Trenčín, začiatok modernizácie
a novej exportnej politiky,
založenie akciovej spoločnosti Považská cementáreň, a.s.
Ladce zakladateľom Fond národného majetku SR,

privatizácia spoločnosti, rozhodujúci vlastník Portlandcement,
a. s. Ladce,
modernizácia cementovej mlynice,
zavedenie systému manažmentu kvality podľa normy EN ISO
9001,
vstup zahraničného partnera do akcionárskych štruktúr
spoločnosti, modernizácia chladiča slinku
v linke rotačnej pece,

uvedenie nového výrobku CEMODUR
(pre výstavbu tunelov) na trh,
Rok 2000

uvedenie nového nízkochrómového
ekologického cementu CHROMATMIN na trh,
schválenie „Investičného generelu“ – rozsiahla prestavba
a modernizácia cementárne s cieľom rastu výkonnosti,

Rok 2001
Rok 2002
Rok 2003

začiatok realizácie investičnej úlohy „Výstavba uhoľného
hospodárstva“,
spaľovanie MKM – trvalá prevádzka,
zavedenie systému manažérstva kvality
podľa normy EN ISO 9001:2000,
14

rekordná výroba a predaj cementu,
prekročenie hranice 700 tis. ton za rok,
Rok 2004

rekonštrukcia CM3,
úspešné testovanie a predstavenie výrobku
Biocement – antibakteriálny a protiplesňový cement,

Rok 2005

zvýšenie kapacity mletia cementu a baliarne,
vybudovanie linky na spaľovanie TAP,
zavedenie environmentálneho systému kvality podľa ISO
14 000:2004,
rekordná výroba a predaj cementu, prekročenie hranice
800 tis. ton za rok,

Rok 2006

pokračovanie modernizácie rotačnej pece
a cementovej mlynice,
najvyšší podiel spoluspaľovania alternatívnych
palív v SR (34 %),
rekordná výroba a predaj cementu, prekročenie
hranice 900 tis. ton za rok,

Rok 2007

začiatok realizácie investičnej úlohy
“Valcový cementový mlyn CM 2“,
zásadná rekonštrukcia administratívnej budovy,
vybudovanie športového areálu v Belušských Slatinách
významný príspevok sociálneho programu pre zamestnancov
spoločnosti,
rekordná výroby slinku, výroby a predaja cementu,

Rok 2008

rekordná výroba slinku,
prekročenie historického rekordného míľnika
1 000 000 ton vo výrobe a predaji cementu,
uvedenie do prevádzky nového
cementového valcového mlyna CM 2,
významný rozvoj betonárskeho programu v dcérskej spoločnosti
Ladce Betón – nové betonárne v Nitre, Galante a Tvrdošíne,

Rok 2009

120. výročie výroby prvého cementu
na Slovensku a zároveň v PCLA,
ďalší rozvoj betonárskeho programu – Žiar nad Hronom,
zníženie výroby vplyvom celosvetovej
hospodárskej a finančnej krízy,
certifikát kvality BOZ,

Rok 2010

pokračovanie vplyvu celosvetovej
hospodárskej a finančnej krízy,
kapitálový vstup do betonárky v Trenčíne,

Rok 2011

ďalší pokles stavebnej výroby
a vplyv dlhovej krízy a krízy eura
zavedenie dane z emisných kvót,

15

íky

Rok 2012 napriek ďalšiemu medziročnému dvojcifernému

historick
é medzn

poklesu výkonnosti stavebníctva v SR
stabilizácia trhovej pozície spoločnosti a vyšší predaj
cementov ako v predchádzajúcom roku,
stabilizácia spaľovania alternatívnych
palív nad 50 % celkového objemu,
Rok 2013 rozvoj betonárskeho programu, kúpa spoločnosti
LADCE Betón Perteso s. r. o. Trenčín.
Rok 2014 125. výročie výroby prvého cementu
na Slovensku a zároveň v PCLA,

Dôležité

opätovné prekročenie výroby a predaja
cementu za hranicu 900 ton za rok
Rok 2015 začiatok výstavby slinkového sila
získanie certifikátu AAA – Hodnotenia najvyššej
dôveryhodnosti v SR – splnenie prísnych kritérií
spoľahlivosti a stability na trhu ; Tento symbol najvyššieho
ratingového hodnotenia získalo 4,5 % slovenských firiem,
výstavba betonárne v areáli cementárne a v obci Podlužany
Rok 2016

pokračovanie výstavby slinkového sila,
certifikácia dvoch nových výrobkov RKS – nové výrobky

Rok 2017

získanie známky „Spoľahlivý výrobný podnik 2016“
za ekonomické zdravie a dobrú platobnú morálku (náročným
kritériám vyhovelo len 4,1 % podnikov v SR),
certifikácia systému manažérstva kvality, systému
environmentálneho manažérstva a systému manažérstva

. Ladce

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa požiadaviek normy
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EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 a OHSAS 18001:2007,
stavba Slinkové hospodárstvo
získala v rámci súťaže „Stavba roka“ ocenenie
ako jedna z troch najvýznamnejších stavieb na Slovensku,
druhé najvyššie objemy výroby a predaja cementov,
Rok 2018

druhé najvyššie objemy výroby a predaja cementov,
cena za 3. miesto v súťaži Inovatívny čin roka
cena Technického a skúšobného ústavu stavebného,
u.o. za použitie progresívnych stavebných výrobkov

Rok 2019

modernizácia linky RP a kalcinátora,
certifikát AA hodnotenia vysokej dôveryhodnosti
zaradenie do exkluzívnej skupiny firiem v SR
s vysokým stupňom kredibility,
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Predaj
Stavebná produkcia 2019 počas roka naďalej mierne rástla.
Stavebné spoločnosti vyjadrujú spokojnosť s objemom prác
(ktorý sa dostal na rekordné úrovne), avšak nie sú spokojné
s cenovou úrovňou stavebných prác. Stavebníctvo nielen
na Slovensku, ale v celom stredoeurópskom regióne zápasí
s rastom nákladov. Veľkým problémom sú infraštruktúrálne
stavby, ktoré boli kalkulované a zazmluvňované na základe cien
rokov 2015/2016. V roku 2018 a 2019 došlo k vlne nárastu cien a
nákladov v stavebníctve. Následkom je, že stavebné spoločnosti
nedokážu bez zmeny generálnych zmlúv dokončovať jednotlivé
diela, pretože kalkulované ceny nepokrývajú náklady. Jedným z
mnohých príkladov je aktuálny stav na výstavbe úseku D1 Lietavská
Lúčka – Dubná skala v okolí Žiliny.
Slovensko v zadlžovaní nepoľavilo ani v roku 2019. Podľa analýzy
Národnej banky Slovenska, v tempe zadlžovania predbiehame
krajiny eurozóny či susedov z Vyšehradskej skupiny. Na Slovensku
prevyšuje tempo rastu dlhov rast ekonomiky, ale aj príjmov
domácností. Rok 2019 potvrdil, že Slovensko je jediná krajina z EU, v
ktorej zadlženosť domácností nepretržite rastie od roku 2005. Slováci
sa podľa štatistík zadlžujú najrýchlejšie v rámci EU.
Trhy s cementom na Slovensku, v Poľsku, Rakúsku, Maďarsku a Českej
republike prešli v uplynulom roku turbulentnými obdobiami. Či už
to boli zmeny vo vlastníckych štruktúrach producentov stavebných
hmôt v strednej Európe alebo cenové vojny v okolitých štátoch, resp.
nepriaznivý vývoj kurzu českej koruny a poľského zlotého voči euru.
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Cementári v uplynulom roku, pociťovali výrazný nedostatok slinku
v regióne spôsobený technickými a technologickými problémami vo
výrobe. Problémy s nedostatkom slinku a cementu sa následne prenášali
do celého regiónu. Nielen tieto skutočnosti výrazným spôsobom ovplyvnili
predaj cementu v roku 2019 v stredoeurópskom regióne.
Predaj a expedíciu cementu z našej produkcie neovplyvňovali len vonkajšie
vplyvy. Hlavne v druhej polovici roka bolo potrebné riadiť predaj cementu
vzhľadom na minimálne zásoby slinku z vlastnej produkcie, k čomu sa
postupne pridal aj výpadok v dodávkach vysokopecnej granulovanej trosky,
spôsobený krízou v európskom oceliarenskom priemysle. Uvedený problém
sa nám z časti podarilo vyriešiť zmenou dodávaného sortimentu, kedy sme
zákazníkov preorientovali na odber vápencových cementov. Hlavne CEM II/ALL 42,5 R. Pri snahe o maximálne využitie výrobného potenciálu je potrebné
mať v portfóliu zákazníkov, ktorí zabezpečenia kontinuálny odber cementu
počas celého kalendárneho roka a odoberajú hlavne zmesové cementy.

Napriek uvedeným skutočnostiam sme dosiahli celkový predaj na úrovni viac
ako 1.031.000 ton cementu. Tento predaj je druhým najvyšším predajom v histórii
PCLA a dokonca najvyšší predaj cementu bez potreby nákupu slinku. Rovnako
ako v roku 2018 bolo viac ako 50 % expedovaného cementu umiestneného na
domácom trhu. Možnosti dodávok cementu z PCLA sú z dôvodu nákladov na
dopravu geograficky obmedzené na domáci trh a okolité štáty, hlavne Česká
Republika, Rakúsko, Poľsko a Maďarsko.
Takýto predaj cementu len z vlastnej výroby slinku bol umožnení veľmi pozitívnou
skladbou predávaných sortimentov. V roku 2019 sa nám podarilo zvýšiť predaj
zmesových cementov na úkor čistých portlandských cementov.
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Dodávky cementu na domácom trhu smerovali hlavne na
veľké infraštruktúrne projekty výstavby diaľnic a rýchlostných
ciest a na rekonštrukciu železničného koridoru. Jedným z
našich najväčších odberateľov aj naďalej ostáva naša dcérska
spoločnosť Ladce Betón, s.r.o., ktorá je významným dodávateľom
betónu hlavne na západnom Slovensku.
Ďalšími významnými projektmi na domácom trhu bola v roku 2019
rekonštrukcia železničného koridoru v úseku Púchov – Považská
Teplá, výstavba diaľnice D3 Čadca Bukov – Svrčinovec, výstavba
diaľnice D1 v okolí Ružomberka, výstavba obchvatu Prešova,...
Stavebníctvo na Slovensku sa však v roku 2019 naďalej borilo s
hriechmi minulosti, ktoré potvrdili aj nezávislé agentúry a tými boli
hlavne:
 viac ako 10 % zo všetkých realizovaných zákaziek v stavebníctve
zostáva stratových. Veľké firmy v sektore potvrdili 15,5 % stratových
zákaziek vo svojich portfóliách.
 Po splatnosti bola pätina (21%) vyfakturovaných prostriedkov.
Výrazne vyšší podiel neuhradených faktúr po lehote splatnosti vykázali
veľké spoločnosti. Ide takmer o tretinu (30,1 %).
 10 % objemu pohľadávok bolo podľa riaditeľov stavebných
spoločností nedobytných.
Na zahraničný trhoch bola situácia v roku 2019 relatívne stabilná.
Dodávky cementu našim stálym zákazníkom boli realizované v obvyklých
množstvách. Vývoj v Poľsku a Českej republike bol ovplyvňovaný aj
vývojom menových kurzov.

817 070

856 742

954 662

945 757

941 744

978 789

1 019 194

1 031 306

Expedicia cementu (t/rok)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Achillovou pätou slovenského stavebníctva aj naďalej ostávajú verejné
obstarávania a problematika kritéria najnižšej ceny. Ak nedôjde k zvyšovaniu
cien stavebných hmôt, následky by mohli byť dramatické pre výrobný sektor.
Prognózy stavebníctva pre rok 2020 nie sú zlé. Bude záležať od konštituovania
novej vlády na Slovensku a jej krokov v roku
2020.výrobných
Pripravených
projektov v
Plnenie
úloh
zásobníkoch je dostatok, len bude potrebné nájsť finančné
krytie.
porovnanie
s r. 2018

LOM

SUR. MÚKA

SLINOK

1 031 700

1 017 600

684 800

660 000

1 083 000

1 034 600

1 237 000
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1 173 000

Toto prognózovanie vývoja platilo v období, keď nikto z nás2018
doma 2019
ani v zahraničí
nepredpokladal širokú dimenziu problémov vyvolaných šírením koronavírusu.
Súčasná kríza musí byť riešená v rovine osobnej, firemnej, kolektívnej, štátnej,
európskej či globálnej. Podľa dĺžky jej trvania bude potrebné korigovať prognózy
predaja a celkového hospodárskeho vývoja aj v našej firme.

CEMENT

1 031 306

1 019 194

978 789

941 744

945 757

954 662

856 742

817 070

Realizované investičné akcie počas generálnych opráv sa
2013
2014 roka
2015 na 2016
2017 výkonoch
2018
2019
2012
prejavili
v priebehu
hodinových
RP a na
zvýšenom podiele využitia alternatívnych palív v RP.
Vo všetkých hlavných výrobných ukazovateľoch bol rok 2019
úspešnejší ako ten predchádzajúci.
Plnenie výrobných úloh

porovnanie s r. 2018

LOM

SUR. MÚKA

SLINOK

2019

1 031 700

1 017 600

684 800

660 000

1 083 000

1 034 600

1 237 000
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1 173 000
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Výroba

CEMENT

Podiel prevádzok - stredísk na plnení výrobných úloh:
Ťažba vápenca a slieňovca
V priebehu roku 2019 sa potvrdila potreba nových investícii do
mechanizmov pre zvýšený počet odprevádzkovaných normohodín.
Dobrou organizáciou ťažby bol zabezpečený dostatok kvalitnej suroviny.
Ťažba surovín v hmotnostných jednotkách bola rekordná v histórií lomu
Butkov 1.237.000 ton bola 5,5 % vyššia ako v roku 2018.
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Mletie surovinovej múky
Príprava suroviny pre výpal slinku bola rovnomerná. Celkom bolo v roku
2019 vyrobených 1 083 000 ton surovinovej múky t.z. o 4,7 % viac ako v
r.2018.
Výpal slinku
Počas generálnych opráv bola na výmenníku tepla rotačnej pece ukončená
rekonštrukcia kalcinačného kanála vrátane bypassového hospodárstva.
Úspešnosť investície dokazuje zvýšený hodinový výkon a zvýšenie podielu
používania alternatívnych palív.
Celkovo bolo vyrobených 684 800 ton slinku.
Prevádzka palív
Podiel spaľovania MKM bol porovnateľný s rokom 2018. Ďalším alternatívnym
palivom boli TAP, ktorých podiel tvoril cca 28%. Mierny nárast bol aj v spaľovaní
opotrebovaných pneumatík. Prevádzka linky uhoľnej mlynice počas celého roka
2019 bola stabilná.
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Mletie cementu
Mletie cementu bolo zabezpečované podľa požiadavok
obchodného úseku.
Celkom bolo v roku 2019 vyrobených 1 317 000 ton výrobkov, čo
je viac ako v predchádzajúcom roku. Výroba bola realizovaná
v čase najväčšieho dopytu bez možnosti tvorby rezerv, čo
vyvolávalo vysoké nároky na prevádzkyschopnosť všetkých
výrobných zariadení. Časové využitie všetkých mlecích liniek
bolo využívaný v maximálne možnej miere.
Expedícia a balenie cementu
Baliaca a paletizačná linka mala voľné kapacity a rovnomerne
mohla plniť potreby zákazníkov v dvojzmennej prevádzke podľa
zásob jednotlivých požadovaných druhov cementov. Požiadavky
na výkony baliarne pri VLC boli v priebehu roka splnené podľa
potrieb zákazníkov.

Energetika
Trafostanica
Výroba i predaj cementu atakovala v roku 2019 historický rekord
cementárne čo sa prejavilo aj na spotrebe elektriny, ktorej sa minulo
o 2,3 % viac ako v predchádzajúcom roku.
Distribúcia elektrickej energie pre jednotlivé strediská cementárne
bola zabezpečená počas celého roka bez závažných porúch.
Pre zlý technický stav v rozvodni sme počas generálnych práve vymenili
transformátor, ktorý je dôležitou súčasťou celého výrobného procesu.
Kompresorovňa
Centralizácia výroby ovládacieho vzduchu do hlavnej kompresorovne
pokračovala i v tomto roku. Pre nadmerné zaťaženie kompresorov
spôsobené centralizáciou a pre nedostatok ovládacieho vzduchu bolo
nutné zakúpiť nový kompresor. Po pripojení nového kompresora sa
zaťaženie kompresorov optimalizovalo.
Kotolňa
Spotreba plynu sa v roku 2019 bola v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi
najnižšia. Pokles spotreby plynu ovplyvnil hlavne stabilný chod rotačnej
pece, bez častých odstávok, po ktorých sa musí pec opätovne nahriať plynom.
Sekundárny pokles spôsobilo nadpriemerne teplé počasie počas celého roka
a z toho vyplývajúci znížený dopyt po vykurovaní budov.
Distribúcia zemného plynu pre jednotlivé strediská cementárne bola
zabezpečená počas celého roka bez závažných porúch.
V roku 2019 boli zrekonštruované dve kotolne, čím bola dosiahnutá úspora pri
vykurovaní.
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Starostlivosť o HIM
Celkové náklady na opravy a
boli oproti roku 2018 vyššie o 29 %.

za

rok

2019

V mesiacoch január, február a marec, november a december
2019 sa uskutočnili generálne opravy strojov a zariadení.
Dodávateľské náklady, náklady na materiál, mzdy a réžie na
GO boli oproti roku predchádzajúcemu vyššie o 7,83 %. Medzi
finančne najnáročnejšie už tradične patrili opravy mobílií v lome,
oprava drviča MAKRUM, opravy drvičov SM, oprava výmurovky
rotačnej pece, chladiča slinku, redlera, ďalej výmena vstupných
a výstupných segmentov na RP, oprava vzduchových diel na VT
RP, opravy žeriavov, oprava linky TAP, dodávateľsky zabezpečovaná
pracovná výpomoc počas GO a pod.
Dosiahnutá dostupnosť hlavných výrobných agregátov bola na
všetkých strediská porovnateľná s predchádzajúcim rokom. K
výsledkom, ktoré boli dosiahnuté v dostupnosti strojov už tradične
významne prispela technická diagnostika, systém bežných opráv
- orientačne podľa časového plánu a s narastajúcim podielom
realizácie opráv podľa skutočného stavu stroja s použitím prvkov
prediktívnej údržby.
Je potrebné upozorniť na rýchlo sa rozširujúce korózne poškodenie
oceľových konštrukcií a poškodenie železobetónových častí stavieb.
Tieto poškodenia sú, podľa nášho názoru, vyvolané spaľovaním
alternatívnych palív. V roku 2019 sa pokračovalo s prácami na odstránení
defektov na najdôležitejších častiach železobetónových konštrukcií. V
ďalších rokoch bude potrebné ďalej pokračovať so sanáciami týchto
poškodení, čo si vyžiada navýšenie rozpočtu na opravy a údržbu. V prípade
používania alternatívnych palív súčasnej kvality sa tieto poškodenia a ich
sanácia budú cyklicky opakovať.

. Ladce
ntáreň, a.s
ráva za ro
k 2019, Po
važská ce
me
Výročná s
p

údržbu

Investičný rozvoj
Čerpanie
finančných
prostriedkov
sú vo výške viac ako 14 mil. . EUR

na investície v roku 2019

Medzi najdôležitejšie úlohy patrili:


Modernizácia linky RP- E5 c Kalcinátor E2,



Hospodárstvo chloridových odpraškov BYPASS

V rámci úlohy „ Prieskumné územie lomu Butkov II „ , ktorá prechádza ako
rozpracovaná do roku 2020 bol vykonaný inžiniersko-geologický prieskum
rozširovanej časti lomu a geodetické zameranie.
Za účelom zvýšenia kvality merania emisií za rotačnou pecou bola
zrealizovaná investičná úloha „ Automatický monitorovací systém emisií“, ktorá
bude v roku 2020 uvedená do skúšobnej prevádzky.
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Pre obnovu ťažobných mechanizmov v lome boli v lome
zakúpené dumper, vrtná súprava a buldozér. Uvedené
mechanizmy prispeli k zvýšeniu spoľahlivosti ťažby
suroviny v lomovej prevádzke.
V rámci reprodukcie mobílií boli zakúpené viaceré osobné a
nákladné vozidlá.
Koncom roku 2019 boli zahájené práce na akcii Mechanická
doprava MKM zo skladu do sila,. Odovzdanie realizovanej
investície do skúšobnej prevádzky predpokladáme po GO 2020.

Nákup a zásobovanie
Rok 2019 bol rokom expanzie aj v našom výrobnom odvetví.
Dosiahli sa historické maximá. Predať viac znamenalo aj nakúpiť
viac vstupov. Z pohľadu nákupu konštatujeme, že dopyt výrazne
prevyšoval ponuku, hlavne pri vstupných surovinách potrebných pre
výrobu. Skladové zásoby boli počas celého roka 2019 postačujúce pre
plynulý chod výroby. Prepravné kapacity železničnej a automobilovej
prepravy sa optimalizovali na naše požiadavky. Takáto trhová situácia
vytvárala priestor pre zvyšovanie cien tovarov a služieb, a zároveň
vyhľadávanie nových dodávateľov v tuzemsku a zahraničí. Vďaka
dlhoročným dodávateľom nás nárast cien markantne nezasiahol. Znížili
sme nákup uhlia, ktoré najviac zdraželo a nahradili ho alternatívne
palivá. Vďaka viacročným kontraktom s dlhodobými a spoľahlivými
dodávateľmi sme rok 2019 úspešne zvládli s kladným hospodárskym
výsledkom.

Kvalita, environmentálna politika a inovácie
Považská cementáreň, a. s. Ladce, si podľa hodnotenia spokojnosti
zákazníkov zlepšila reputáciu výrobcu najvyššej kvality. Správa o výsledku
od Inšpekcie kvality výrobkov TSUS Bratislava, neuvádza žiadne nezhody
voči technickým a právnym predpisom.
Spoločnosť úspešne absolvovala audit TÜV SÜD Slovakia podľa noriem EN
ISO 9001:2015 a 14001:2015. Priebežné kontroly zo strany úradov inšpekcie
životného prostredia nezaznamenali nezhody voči integrovanému
povoleniu. K informovanosti úradov, obce Ladce a okolitých obcí či občanov
slúži kontinuálny emisný monitorovací systém, očakáva sa schválenie nového
systému v roku 2020. V porovnaní s minulým obdobím došlo v areáli podniku
k zvýšeniu separovaného zberu.
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Pre zníženie hluku bolo vysadených viac ako 50 stromov.
Považská cementáreň poskytovala ekologické služby štátnej
správe, ako výraz spoločenskej zodpovednosti. Nárast výroby
portlandského slinku nezaznamenal vyššiu mernú emisiu
CO2/tonu slinku v porovnaní s rokom 2018, a to zlepšením
riadenia reaktivity surovinového zdroja, odchýliek parametrov
pecovej múčky a zvýšením substitúcie uhlia alternatívnymi
palivami.
I v roku 2019 si Považská cementáreň, a. s. uplatnila super
odpočet pre realizovaný výskum a vývoj.
Do registra UPV SR pribudol:
 patent č. 288661 s názvom
„Zmes na výrobu ľahčených betónov“
Do registra mimo SR:
 úžitkový vzor č. 32 574 s názvom „Betonová směs“,
zapísaného do registra Úradu priemyselného vlastníctva ČR
 úžitkový vzor č. AT 16116 U1 s názvom „Betonmischung”
(Betónová zmes), zapísaného
do registra rakúskeho patentového úradu.

Personalistika
Cieľom manažmentu spoločnosti pri uskutočňovaní hlavných
zámerov personálnej a sociálnej politiky, bolo rozvoj ľudských zdrojov,
v atmosfére dobrých medziľudských vzťahov a uplatnením vhodnej
motivácie pracovníkov dosiahnuť naplnenie hlavných parametrov
Obchodného plánu a vytvoriť tak základné podmienky pre napredovanie
spoločnosti.
Pri riadení činnosti spoločnosti čelil vrcholový manažment viacerým
veľkým výzvam a premenil ich na príležitosti. Veľkým úsilím zabezpečil
vytvorenie základne perspektívneho smerovania v oblasti zefektívňovania
výrobného procesu prostredníctvom zhodnocovania palivovej základne.
Vysoká úroveň zhodnocovania zdrojov spoločnosti umožnila vedeniu
podniku spoločnosti, vyčleniť potrebný rozsah prostriedkov a naviazať
tak na opatrenia vytvárajúce základné podmienky pre formovanie
zodpovedajúceho sociálno-ekonomického postavenia zamestnancov, ako je
primeraná úroveň mzdy, skvalitňovanie pracovného a životného prostredia
a znižovanie stupňa rizika práce.

Prioritu v aktivitách zabezpečovaných manažmentom spoločnosti, mal systém
neustáleho zlepšovania / Kaizen/ a zvyšovania kvality všetkých procesov,
podľa nových noriem EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015, ktorých hlavným
novým prvkom je hodnotenie a manažment rizík. Veľký dôraz bol kladený na
prípravu transformácie SM BOZP a úspešné dosiahnutie certifikácie tohto
systému podľa normy ISO 45001 : 2018.
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Jednou z mála pozitívnych charakteristík súčasného
globalizovaného sveta je vyrovnávanie šance jednotlivých
hráčov na trhu, v možnostiach prístupu k zdrojom. Preto o
tom, či je spoločnosť predurčená k dlhodobému rozvoju
a výborným výsledkom, alebo odsúdená k dlhodobému
živoreniu, rozhoduje najväčším dielom kvalita ľudského
potenciálu, vyjadrená odbornosťou, lojalitou, obetavosťou
riadiacich štruktúr a ostatných zamestnancov, v neposlednej
rade úrovňou podnikovej kultúry.

Zjednodušene možno povedať, že zabezpečovanie kvality
ľudského potenciálu vo veľkej miere určuje výška materiálnych
vkladov. Naše doterajšie skúsenosti /a budeme sa nimi riadiť
aj v budúcnosti/ potvrdzujú, že kvalita ľudského potenciálu je
najviac závislá na spôsobe, akým k ľudským zdrojom manažment
spoločnosti pristupuje a ako s ľuďmi jedná.

Financovanie
Finančný plán a finančná analýza slúžia na zistenie zdravia podniku,
na identifikáciu slabín a na riešenie vzniknutých problémov. Finančná
analýza zároveň odhaľuje skryté rezervy a podnecuje k hľadaniu
nových možností pre zvyšovanie podnikovej výkonnosti. Rovnako
dobre poslúži aj pre strategické plánovanie rozvoja podniku.
Tento nástroj v Považskej cementárni pravidelne každý rok využívame
a to hlavne pri tvorbe obchodného plánu pre nasledujúci rok. Finančnou
analýzou zisťujeme aktuálnu finančnú situáciu a hlavne plánujeme
budúce využitie finančných prostriedkov na rozvoj spoločnosti.
Údaje týkajúce sa finančného stavu podniku sú dôležité jednak pre
mamažment spoločnosti, ale aj pre ďalšie subjekty, ako akcionári, banky,
zákazníci, zamestnanci a pod. Podľa výsledkov finančnej analýzy sme
sa riadili aj v priebehu roku 2019. Zdroje pre podnikanie tvorili hlavne
hospodársky výsledok a odpisy hmotného majetku. Tieto boli v plnej miere
použité na krytie investícií a na splátky dlhodobých úverov, čerpaných za
účelom rozvoja spoločnosti. Hospodársky rok 2019 sme ukončili so ziskom
vo výške pred zdanením 3.317 tis. Eur.
Spoločnosť je celkovo v dobrej kondícií a je schopná pokryť svoje potreby a
je schopná investovať do nových technológii. Pre financovanie boli využité
vlastné ale aj cudzie zdroje v podobe investičného úveru. Finančnú analýzu
sme zamerali hlavne na parciálne výsledky, ktoré nám umožnili zhodnotiť
výsledky aj z technicko-ekonomického pohľadu, ktorý je základom pre tvorbu
obchodného plánu v nasledujúcom hospodárskom roku.
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Osobitné údaje
Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce
sa COVID-19 (Coronavirus). V prvých mesiacoch roku 2020 sa
vírus rozšíril do celého sveta a negatívne ovplyvnil mnoho
krajín. Aj keď v čase vypracovanie výročnej správy sa situácia
neustále mení, zdá sa, že negatívny vplyv na svetový a domáci
obchod, na firmy aj na jednotlivcov môže byť vážnejší, ako sa
pôvodne očakávalo. Naša firma prijala zodpovedné opatrenia z
hľadiska ochrany zdravia zamestnancov a možného eliminovania
ekonomických dopadov krízy. Pretože sa situácia neustále vyvíja,
vedenie spoločnosti si nemyslí, že je možné poskytnúť odhady
potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na spoločnosť. Akýkoľvek
negatívny vplyv, resp. straty budú zahrnuté do výročnej správy za
prebiehajúci rok 2020.
Odo dňa 31.decembra 2019 do dňa predloženia účtovnej závierky
nenastali žiadne iné udalosti, ktoré by významným spôsobom
ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti, okrem tých, ktoré sú výsledkom
bežnej činnosti.
Aktivované náklady na výskum a vývoj boli v roku 2019 vo výške
45 tis. eur, pre rok 2020 je plánovaná výška 30 tis. eur.
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Spoločnosť nenadobudla vlastné akcie a obchodné podiely materskej
spoločnosti podľa § 22 zákona č. 431/2002 Z.z.
Návrh rozdelenia zisku za rok 2019
Ukazovateľ
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie - zisk
Prídel do sociálneho fondu

v€
2 640 625,896
70 000,00

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov

2 570 625,89

Rozdelenie spolu

2 640 625,89

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.
Ročná správa o platbách orgánom verejnej moci podľa § 20a a 20b
zákona č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších právnych predpisov
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Celková suma platieb poskytnutých jednotlivému orgánu
verejnej moci v členení podľa druhu platby:
Lom Butkov – ložisko vápenca a slieňovca:

Druh platby

prijímateľ

platba za ťažobné právo

Obvodný banský
úrad, Prievidza

suma eur

150 950,76

daň z príjmov
právnických osôb
a obdobná daň

0,00

dividenda

0,00

licenčný poplatok, vstupný
poplatok a iná odplata
z nájomnej zmluvy

0,00

prémia za podpísanie zmluvy
za nález a ťažbu

0,00

platba za zlepšenie
infraštruktúry

0,00

Vyhlásenie štatutárneho orgánu o platbách:
Čestne prehlasujeme, že správa o platbách poskytuje verný obraz
o platbách Považskej cementárne, a. s. Ladce orgánom verejnej moci
v roku 2019 v súlade s § 20a a 20b zákona č. 431/2002 o účtovníctve
v znení neskorších právnych predpisov.

Predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ v.r.
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Naša vízia
Obchodný plán pre rok 2020 bol v našej spoločnosti zostavený
na základe možností inštalovanej výrobnej kapacity,
dosiahnutej skutočnosti predchádzajúcich rokov a trhovej vízie
v stavebníctve pre rok 2020. Úlohy, ktoré určuje obchodný plán
sú náročné z hľadiska objemov ale aj finančných tokov. Takto
plánované hospodárske úlohy by priniesli spoločnosti dostatok
finančných zdrojov pre krytie vlastných potrieb ale aj pre rozvoj
spoločnosti. Toto konštatovanie platilo pre prognózu vývoja pred
globálnymi problémami spôsobenými rozšírením koronavírusu.
Žiaľ, celosvetová situácia pandemického koronavírusu výrazne
ovplyvní ekonomiku, a to nielen našu, ale celosvetovú.
Slovensko je ekonomikou so silnou orientáciou na priemyselnú
výrobu. Premyslená produkcia sa na HDP našej krajiny sa
podieľa až štvrtinou. Vieme, že negatívny vývoj priemyselnej
výroby je poznačený práve odstavením prevádzok pre výrobu
automobilov z dôvodu coronavírusu. Dá sa očakávať, že táto
situácia sa prejaví negatívne nielen na ekonomike Slovenska,
ale aj na ekonomike eurozóny a výnimku nebude tvoriť ani
naša spoločnosť. Viaceré krízové opatrenia na ochranu zdravia
a životov a zabezpečenie stabilnej prevádzky sme zaviedli aj
v našej spoločnosti. Už teraz je isté, že v porovnaní s obchodným
plánom, ak bude mať kríza dlhšie trvanie, tak sa prejaví
v nižšom predaji a určitými ekonomickými stratami. V aktuálnej
zložitej situácii, keď štáty, firmy a ľudia operatívne reagujú na
krízu, ktorú nikto nepredpokladal, je ťažko prognózovať, ako
bude vyzerať hospodársky rok.

Významnú úlohu zohrajú politiky vlád. Od nich
bude záležať, ako sa urýchli proces ekonomickej
rekonvalescencie a nábeh na štandardné
podmienky ekonomických aktivít. Každopádne
možno očakávať, že keď kríza odznie, svet sa
zmení. Ľudstvo si uvedomí nutnosť prehodnotenia
hodnotových kategórií. Aj napriek neistote, ktorú
vyvoláva súčasná doba sme odhodlaní veriť, že
celosvetová situácia sa v krátkej dobe upokojí
a my budeme môcť opätovne sústrediť svoje
sily na dosiahnutie prijatých cieľov v prospech
akcionárov, zamestnancov, ale aj dodávateľov
našej spoločnosti.
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Súvaha k 31. 12. 2019 v EUR
STRANA AKTÍV

2017

2018

2019

2020 Plan

Spolu majetok

87 097 609

92 388 304

105 611 878

103 625 553

66 796 090

72 413 787

79 640 475

74 882 607

242 598

205 547

125 676

138 712

Dlhodobý hmotný majetok súčet

58 606 538

64 101 424

71 311 526

66 540 622

Dlhodobý finančný majetok súčet

7 946 954

8 106 816

8 203 273

8 203 273

20 188 658

19 857 725

25 836 351

28 642 945

7 271 168

7 204 536

7 260 313

9 040 210

Dlhodobé pohľadávky súčet

0

0

0

0

Pohľadávky z obchodného styku súčet

0

0

0

0

Krátkodobé pohľadávky súčet

4 809 729

5 627 517

6 459 147

5 372 735

Pohľadávky z obchodného styku súčet

4 257 451

5 203 852

6 031 296

5 030 000

3 225 851

4 867 783

10 298 696

11 200 000

4 881 910

2 157 889

1 818 195

3 030 000

112 861

116 792

135 052

100 001

2017

2018

2019

2020 Plan

Spolu vlastné imanie a záväzky

87 097 609

92 388 304

105 611 878

103 625 553

Vlastné imanie

64 507 245

64 974 277

67 641 360

68 178 748

Základné imanie súčet

11 508 830

11 508 830

11 508 830

11 508 830

Zákonné rezervné fondy

2 764 227

2 764 227

2 764 227

2 764 227

45 889 806

45 889 806

45 889 806

45 889 806

Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet

2 634 827

2 794 689

2 891 146

2 891 146

Výsledok hospodárenia minulých rokov

1 476 604

1 648 442

1 945 612

4 446 006

231 838

367 170

Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok súčet

Obežný majetok
Zásoby súčet

Krátkodobý finančný majetok súčet
Finančné účty
Časové rozlíšenie súčet

STRANA PASÍV

Ostatné fondy zo zisku

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po
zdanení

2 640 626

677 620

Záväzky

22 202 431

27 330 534

37 970 518

35 446 805

Dlhodobé záväzky súčet

2 769 008

2 890 951

2 961 058

3 040 000

0

0

0

0

807 500

826 331

886 621

933 000

Dlhodobé bankové úvery

7 360 000

8 333 302

9 970 400

8 389 800

Krátkodobé záväzky súčet

5 980 976

7 239 560

8 224 248

8 287 605

Záväzky z obchodného styku súčet

4 982 039

6 348 033

6 461 417

7 410 605

Krátkodobé rezervy

3 964 947

6 039 990

12 288 727

12 310 000

1 320 000

2 000 400

3 639 464

2 486 400

0

0

0

0

387 933

83 493

0

0

Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
Dlhodobé rezervy

Bežné bankové úvery
Krátkodobé finančné výpomoci
Časové rozlíšenie súčet
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Výkaz ziskov a strát k 31.12.2019 v EUR

2017

2018

2019

Plán 2020

Čistý obrat

56 123 660

59 583 651

64 667 132

62 733 709

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet

59 819 391

64 919 255

76 309 268

73 836 589

754 717

802 602

815 071

956 159

55 070 560

58 328 876

62 606 650

59 905 961

Tržby z predaja služieb

298 383

452 173

1 245 410

1 871 589

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

-88 767

-170 965

355 542

1 661 639

Aktivácia

127 942

124 617

84 468

35 816

21 061

16 417

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja vlastných výrobkov

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku,
dlhodobého hmotného majetku a materiálu

36 126

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
Náklady na hospodársku činnosť spolu

810

3 620 430

5 381 142

11 181 066

9 389 008

59 488 120

64 300 519

72 913 270

72 812 481

795 456

910 628

Náklady vynaložené na obstaranie predaného
tovaru

733 248

Spotreba materiálu, energie a ostatných
neskladovateľných dodávok

784 129

24 980 697

Opravné položky k zásobám (+/-) (505)

26 868 296

26 929 953

25 616 554

0

21 773

217 972

0

12 650 361

12 922 744

13 475 240

13 086 619

10 947 933

11 525 222

12 753 709

13 732 932

Sociálne náklady (527, 528)

270 825

306 199

448 785

598 248

Dane a poplatky

136 433

134 117

139 685

144 915

Služby
Osobné náklady súčet

Odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému
majetku

5 835 361

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a
dlhodobého hmotného majetku (551)

6 202 038

5 835 361

Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a
predaného materiálu

6 202 038

767

Opravné položky k pohľadávkam

6 666 450

7 241 633

6 666 450

1 494

7 241 633

0

0

-287 680

-208 169

-204 344

0

4 491 000

6 048 875

12 139 149

12 079 200

331 271

618 736

3 395 998

1 024 108

17 798 529

18 940 361

23 688 520

24 817 363

139 991

64 684

61 957

4 211

Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet

0

50

0

0

Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet

0

0

0

0

14 447

4 188

1 249

3 556

102 192

170 373

140 529

168 319

9 575

62 235

58 773

162 732

37 799

-105 689

-78 572

-164 108

Ostatné náklady na hospodársku činnosť
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
Pridaná hodnota
Výnosy z finančnej činnosti spolu

Výnosové úroky
Náklady na finančnú činnosť spolu
Nákladové úroky
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred
zdanením

369 070

513 047

3 317 426

860 000

Daň z príjmov

137 232

145 877

676 800

182 380

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po
zdanení

231 838

367 170

2 640 626

677 620
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