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Vážení akcionári,
vážení obchodní partneri!
Globálny vývoj vo svete, komunikačné technológie, financializácia,
zdôrazňovanie maximalizácie bohatstva a krátkodobého zisku, nárast
individualizmu, prospechárske sústredenie sa na seba, relativizácia
hodnôt vedú k nerovnosti, ekonomickým otrasom, finančnej nestabilite,
deštruktívnej konkurencii, nezdravému lipnutiu na moci, dehumanizácii
ľudí a zaslepeniu konať dobro voči ľuďom, chrániť klímu a životné
prostredie. Dnešný svet pred spravodlivosťou a devastáciou životného
prostredia zatvára oči. Je to morálny problém celej spoločnosti, ktorý v
globálnych rozmeroch ovplyvňuje aj podnikateľské prostredie.
Všetci, osobitne podnikatelia, sme pozvaní ku konkrétnym činom na
prekonanie vyššie uvedených globálnych problémov prostredia. Najväčšie
hrozby, ktorým dnes čelí ľudská spoločnosť, sú klimatická zmena, rastúca
nerovnosť, často ako výsledok finančných špekulácií, kult peňazí a ničenie
prírody.
Na aktuálnu situáciu predkladá stále globalizovanejšia spoločnosť jediný
platný recept, teda spoločnú vlasť bez identity, ktorá vytvorí novú kultúru a
nového človeka. Cieľom je vytrhnúť človeka z koreňov kultúry, náboženstva,
zvykov a dedičstva predkov. Tento cieľ o celosvetovej nadvláde, ktorá by
riadila národy s odlišnou kultúrou, náboženstvom a tradíciami, by bol
zlátaninou celosvetových ideológií. Rok 2020 bol turbulentný, rozpačitý a
hlboko poznačený celosvetovou pandemickou situáciou.
Pandemická situácia celosvetovú krízu priostrila. Pandémia ochorenia
COVID-19 mala na slovenské hospodárstvo ako celok, a hlavne na niektoré
sektory, vrátane stavebníctva mimoriadne negatívny dopad. Strach
ovládol spoločnosť. Pandémia priniesla psychický, sociálny, kultúrny,
duchovný a ekonomický šok. Ľudia ostali bez vzťahov, radosti a úsmevu.
Súčasný svet sa musí zmeniť.
Prvá vlna pandémie priniesla obrovskú neistotu v podnikaní a
niesla sa v kontexte príprav krízových plánov, nastavenia pravidiel a
zabezpečovania hygienických opatrení. Naša spoločnosť už počas roka
prijímala opatrenia, ktoré výrazne prispeli k plneniu hospodárskych
úloh v zložitom podnikateľskom prostredí. Presmerovanie jednotlivých
destinácii predaja produkcie sa ukazovalo ako správna stratégia. Po
prijatí protipandemických opatrení obmedzujúcich dovozy palív, predaj
produkcie a zníženie výroby sme nepredpokladali, že môžeme dosiahnuť
také úspešné hospodárske výsledky, ktoré sú predmetom hodnotenia
tejto správy.
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V druhej vlne pandémie sme sa museli vyrovnať s väčšou fluktuáciou
kľúčových pracovníkov, s protipandemickými opatreniami, ktoré znížili
možnosť stretávania ľudí a hlavne s lockdownami.
Napriek negatívnym dopadom novej zdravotnej situácie patria výsledky
hospodárenia za rok 2020 k najlepším v histórii. Získaním hodnotenia
najvyššej dôveryhodnosti AAA (Bisnode a Hospodárske noviny) patrí
naša spoločnosť do exkluzívnej skupiny spoločností, ktoré spĺňajú
najprísnejšie kritériá ekonomického hodnotenia kredibility podľa
štatistického prediktívneho modelu Bisnode.
Pre budúcnosť firmy má veľký význam rozšírenie súčasného dobývacieho
priestoru i vytvorenie podmienok pre ťažbu suroviny za hranicou súčasného
dobývacieho priestoru. Za dosiahnuté hospodárske výsledky za rok
2020 patrí moje úprimné poďakovanie riadiacim orgánom spoločnosti,
spolupracovníkom i spolupracujúcim obchodným partnerom.
Povolanie podnikateľa je vznešené, ale v súčasnej, vo viacerých smeroch
chaotickej, situácii náročné. Dnešný svet je rozdelený a polarizovaný.
Individualizmus a ľahostajnosť k spoločnému dobru nás oddeľuje jedného
od druhého. V prostredí intenzívneho rozvoja techniky a komunikácie,
rôznych finančných praktík a kultúrnych zmien má podnik plniť nielen
hospodárske úlohy, ale napriek prekážkam napĺňať svoje záväzky
v oblasti morálky, kultúry, ochrany životného prostredia a rozvoja
duchovna, ktoré, žiaľ, akosi odchádzajú zo scény. Úspech spoločnosti
vždy závisí od tvorivosti a úsilia spolupracovníkov a funkčných vzťahov
so spolupracujúcim okolím.
Prajem nám všetkým, aby zapojením množstva spolupracovníkov z
rôznou odbornosťou a talentami sme napredovali, aby cementáreň
v Ladcoch bola aj naďalej významným výrobcom stavebných hmôt v
stredoeurópskom regióne rešpektovaná obchodnými partnermi i v rámci
celej spoločnosti.

Ing. Anton Barcík
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
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Základné údaje
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

Zakladateľ:

FNM SR

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

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. Všetci akcionári
sú v zmysle zákona o cenných papieroch uvedení v zoznamoch
akcionárov vedených v Centrálnom depozitári cenných papierov, a. s.
Bratislava.
Základné imanie v celkovej hodnote 11 508 830 € tvorí 338 495 ks akcií
v nominálnej hodnote 34,00 € za jednu akciu.
Štruktúra akcionárov sa v porovnaní s bezprostredne predchádzajúcim
obdobím nezmenila.
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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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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
personálny riaditeľ

Informácia o konsolidácii
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.
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.
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Dôležité historické medzníky

1888

začiatok prieskumných prác a otvorenie kameňolomu,
prvý obchodný názov „Ledeczer Portland - Zement fabrik des Adolf von
Schenk – Ledecz“,

1889

25.Jún - začiatok výstavby cementárne,

1890

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

1896

ročná výroba 25 000 ton cementu,

1911

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

1895

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

1908

pokusy s automatickou výrobou
v Schneiderovej šachtovke,

1914

výroba podľa nariadenie Rakúsko - uhorských úradov aj počas vojny,

1920

pokračovanie pokusov s automatickými šachtovými pecami, ktoré
prerušila vojna,

1920
celoštátny generálny štrajk, nasledovali represie,

1926
inštalácia automatických šachtových pecí podľa systému Hauenschild s
výkonom 100 – 125 ton za deň,

1928

začiatok obdobie zvýšenej starostlivosti o kvalitu,

1930

začiatok prestavby cementárne
na výrob hlinitanového cementu,
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1933

začiatok výroby hlinitanového cementu
pod názvom „Bauxit“,

1939 ~ 1943

pokles výroby, majiteľ Maďarská všeobecná úverová banka,

1945

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

1950

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

1951 ~ 1955

výstavba dielne, drviarne, predlamárne, cementových síl, studne,
trafostanice, vykladacej stanice lanovky, visutá dráha a ďalšia
modernizácia,

1961

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

1963

zmena koncepcie výstavby zo šachtových
na rotačnú pec,

1969

5. Február – uvedenie zmodernizovaného závodu
do prevádzky,

1971

prekročenie hranice výroby 400 000 ton cementu,

1972

prekročenie projektovanej kapacity
výroba 555 000 ton cementu,

1974

začiatok výstavby opravovne Raj – vozňov,

1977

ďalší nárast výroby cementu – prekročenie hranice 600 tis. ton za rok,

1978

odčlenenie závodu Vápenky Žirany a pripojenie závodu Cementáreň
Lietavská Lúčka,

1981

nový názov Považské cementárne, koncernový podnik Ladce,

1982

pokusné spaľovanie opotrebovaných pneumatík,
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1985

významná rekonštrukcia rotačnej pece – výmena plášťa
v dĺžke 31 metrov,

1986

zásadné riešenie najslabšieho článku výroby – výstavba ciest v lome,
otvorenie 12. etáže,

1988

nová sušiareň trosky s elektroodlučovačom, plynofikácia cementárne,
zníženie prašnosti,

1990
odčlenenie závodu Cementáreň Lietavská Lúčka
a osamostatnenie od generálneho riaditeľstva Cementárne
a vápenky Trenčín, začiatok modernizácie
a novej exportnej politiky,

1994

založenie akciovej spoločnosti Považská cementáreň, a.s. Ladce
zakladateľom Fond národného majetku SR,

1995

privatizácia spoločnosti, rozhodujúci vlastník Portlandcement, a. s. Ladce,

1996

modernizácia cementovej mlynice,

1998

zavedenie systému manažmentu kvality podľa normy EN ISO 9001,

1999
vstup zahraničného partnera do akcionárskych štruktúr spoločnosti,
modernizácia chladiča slinku
v linke rotačnej pece,
uvedenie nového výrobku CEMODUR
(pre výstavbu tunelov) na trh,

2000
uvedenie nového nízkochrómového
ekologického cementu CHROMATMIN na trh,
schválenie „Investičného generelu“ – rozsiahla prestavba
a modernizácia cementárne s cieľom rastu výkonnosti,

2001
začiatok realizácie investičnej úlohy „Výstavba uhoľného hospodárstva“,

2002
spaľovanie MKM – trvalá prevádzka,
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2003
zavedenie systému manažérstva kvality
odľa normy EN ISO 9001:2000,
rekordná výroba a predaj cementu,
prekročenie hranice 700 tis. ton za rok,

2004
rekonštrukcia CM3,
úspešné testovanie a predstavenie výrobku
Biocement – antibakteriálny a protiplesňový cement,

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,

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,

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,

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,
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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,

2010
pokračovanie vplyvu celosvetovej
hospodárskej a finančnej krízy,
kapitálový vstup do betonárky v Trenčíne,

2011
ďalší pokles stavebnej výroby
a vplyv dlhovej krízy a krízy eura
zavedenie dane z emisných kvót,

2012
napriek ďalšiemu medziročnému dvojcifernému 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,

2013
rozvoj betonárskeho programu, kúpa spoločnosti LADCE Betón Perteso
s. r. o. Trenčín.

2014
125. výročie výroby prvého cementu
na Slovensku a zároveň v PCLA,
opätovné prekročenie výroby a predaja
cementu za hranicu 900 ton za 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

2016
pokračovanie výstavby slinkového sila,
certifikácia dvoch nových výrobkov RKS – nové výrobky
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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
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa požiadaviek
normy 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,

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

2019
modernizácia linky RP a kalcinátora,
certifikát AA hodnotenia vysokej dôveryhodnosti
zaradenie do exkluzívnej skupiny firiem v SR
s vysokým stupňom kredibility,

2020
certifikát AAA hodnotenia najvyššej dôveryhodnosti
zaradenie do exkluzívnej skupiny firiem v SR s vysokým stupňom kredibility
podľa kritérií Bisnode ?? v enviro brozure je Bismode
známka spoľahlivosti
Spoľahlivý výrobný podnik v odvetví priemyselnej výroby v SR
titul – Spoločensky zodpovedný podnik
ako výsledok analýz ekonomických ukazovateľov spoločenskej
zodpovednosti
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Správa o podnikateľskej činnosti
a o stave majetku, Finančné údaje
Predaj
Pred rokom som na tomto mieste písal o očakávanom ochladení
stavebníctva, dokonca o náznakoch prichádzajúcej krízy. Nikto z nás
vtedy ale nemal tušenie, čo v skutočnosti príde. Pandémia, ktorá otriasla
Slovenskom i zvyškom sveta, nemá v novodobej histórii obdobu. Niektorí
komentátori jej dosahy porovnávajú dokonca z dôsledkami 2. svetovej
vojny. Pravdepodobne ide o trochu prehnané tvrdenie, ale aj tak priniesla
na Slovensko najväčší hospodársky prepad v jeho samostatnej histórii.
Vo všetkých sférach spoločnosti panuje aj po roku od prvých prípadov
nákazy v Európe silná neistota. K analytikom ani k bežným občanom sa
nedostáva uspokojivé množstvo spoľahlivých dát, na ktorých by mohli
stavať. Predpovedí budúceho vývoja je snáď toľko, ako ľudí v tejto krajine.
Žiaľ, ani dnes nie je možné tvrdiť, že by korona-kríza a jej následky
povedali posledné slovo. Ekonómovia však zatiaľ ďalej očakávajú postupné
oživovanie všetkých súčastí hospodárstva vrátane stavebníctva. Veľké
obavy z vývoja v tomto roku však naďalej pretrvávajú.
Napriek prepadu stavebníctva a výrazných obmedzeniach spôsobených
pandémiou, stavebné spoločnosti v roku 2020 vyjadrili relatívnu spokojnosť
s objemom prác; avšak nie sú spokojné s cenovou úrovňou stavebných
prác. Stavebníctvo nielen na Slovensku, ale aj v celom stredoeurópskom
regióne zápasí s rastom nákladov (hlavne energetické náklady, náklady
spojené so „zelenými technológiami“, materiálové náklady, náklady na
cenu práce). Veľkým problémom sú infraštruktúrne stavby, ktoré boli
kalkulované a zazmluvňované na základe cien rokov 2015/2016. V roku 20182020 došlo k výraznému nárastu cien materiálov, čo má za následok, že
stavebné spoločnosti nedokážu bez zmeny generálnych zmlúv dokončovať
jednotlivé stavebné diela, pretože kalkulované ceny nepokrývajú náklady.
Cementári v uplynulom roku riešili výrazný nedostatok slinku v regióne
spôsobený technickými a technologickými problémami vo výrobe. Problémy
s nedostatkom slinku a cementu na konci roka 2019 sa preniesli aj do
1. kvartálu roku 2020. Tento nedostatok bol podľa dostupných informácii
riešený importom zo zahraničia.
Predaj a expedíciu cementu z našej produkcie neovplyvňovali len vonkajšie
vplyvy. Hlavne v druhej polovici roka bolo potrebné riadiť predaj cementu
v kontexte na zásoby slinku z vlastnej produkcie, k čomu sa postupne
pridal aj nedostatok vysokopecnej granulovanej trosky. Uvedenú situáciu
sme vyriešili zmenou dodávaného sortimentu, kedy sme zákazníkov viac
orientovali na odber vápencových cementov (CEM II/A-LL 42,5 R a CEM
II/B-M (S-L) 42,5 N).
Napriek rôznym obmedzujúcim skutočnostiam hlavne v súvislosti s
pandémiou Covid-19 sme dosiahli historický, rekordný predaj 1.035.225 ton
cementu. Tento predaj bol dosiahnutý vďaka rekordnej výrobe cementu.
Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch 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.
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Kontinuálny predaj cementu (len z vlastnej výroby slinku) umožnila okrem
stabilnej prevádzky hlavných výrobných agregátov aj veľmi pozitívna
skladba predávaných sortimentov. V roku 2020 sme predali 80 % zmesových
cementov CEM II a CEM III. Dodávky cementu na domácom trhu smerovali
hlavne na veľké infraštruktúrne projekty výstavby diaľnic a rýchlostných
ciest a na rekonštrukciu železničného koridoru. Najväčšia časť z toho bola
realizovaná v okolí Považskej Bystrice, Žiliny, Ružomberka a Prešova. Veľká
časť dodávok na domácom trhu smerovala na dokončovanie výstavby
priemyselného parku v Nitre, kde realizuje dodávky betónu naša dcérska
spoločnosť Ladce Betón, s.r.o..
Na domácom trhu sme v prvej polovici roka zaznamenali prepad v expedícii
cementu v porovnaní s rokom 2019. Z časti bola dôvodom aj pandémia
Covid-19, ktorá hlavne v prvej polovici roka mala za následok krátkodobé
výrazné zníženie odberov cementu. V stavebnom sektore najvýraznejší
prepad zaznamenala výstavba priemyselných hál. Nová výstavba sa v
prvom polroku prepadla o viac ako 70%. V druhej polovici roka sa situácia
mierne zlepšila. Stavebníctvo na Slovensku sa však v roku 2020 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 2020 relatívne stabilná.
Dodávky cementu našim stálym zákazníkom boli realizované v obvyklých
množstvách. Vývoj v Poľsku a Českej republike bol ovplyvňovaný aj vývojom
menových kurzov.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Predaj v tonách

Vyhliadky predaja cementu na rok 2021 z pohľadu PCLA sú veľmi opatrné.
Na domácom trhu očakávame pokles v predaji cementu. Hlavne ukončenie
výstavby v Prešove bude mať za následok zníženie množstva predávaného
cementu na domácom trhu. Avizované veľké stavby, ktoré by mohli nahradiť
tento výpadok sa rozbiehajú veľmi pomaly. Našou snahou bude zabezpečiť
taký predaj cementu, aby výrobné kapacity PCLA boli naplno využité aj v
roku 2021.
Dnes ostáva veľkou neznámou vývoj pandémie Covid-19 a jej ďalší vplyv
na hospodárstvo Európy a stavebníctvo v stredoeurópskom regióne.
Predlžovanie výnimočných stavov a lock-down-ov jednotlivými štátmi
môže mať mimoriadne negatívny vplyv na celú ekonomiku.
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Výroba
Plnenie výrobných úloh za rok 2020
Rok 2020 bol poznačený predovšetkým opatreniami týkajúcich sa pandémie
COVID-19. Hlavne na začiatku stavebnej sezóny bol zaznamenaný pokles
záujmu o našu produkciu a musela byť regulovaná výroba nedokončenej
výroby slinku. Koronavírusom spôsobené opatrenia na začiatku, pri
dovoze alternatívnych palív znamenali ich nedostatok, čo sa do konca
roka nedalo nahradiť.
Plán výroby cementu v roku 2020 bol prekročený a výroba bola 1037600
ton, čo je maximum v celej histórii cementárne.
Plnenie výrobných úloh, porovnanie s r. 2019
1 237 000

1 218 000

1 083 000 1 108 900

1 031 700 1 037 600
684 800

LOM

SUR. MÚKA

695 000

SLINOK

CEMENT

Ťažba vápenca a slieňovca
Celkom bolo v roku 2020 vyťažených 1 218 000 ton vápenca a slieňovca.
Kvalita ťažených surovín, rovnomernosť a stabilita v plnení úloh bola už
tradične veľmi dobrá. Boli zrealizované projekty pre budúcnosť a ďalší
rozvoj ťažby.

Mletie surovinovej múky
Príprava suroviny pre výpal slinku bola rovnomerná. Celkom bolo v roku
2020 vyrobených 1 108 800 ton surovinovej múky t.z. o 2,4 % viac ako v
r.2019.

Výpal slinku
Hodinové výkony strediska rotačná pec boli prispôsobované zásobám
slinku.
Časové využitie viac ako 306 dní pri náhrade AP viac ako 60 % je jedným z
najlepších výsledkov v histórií.
Celkovo bolo vyrobených 695 000 t slinku s reguláciou hodinových výkonov
v náväznosti na plán zásob pre GO 2021.
V prvej polovici roka bola na VT rotačnej pece ukončená investícia
bypassového hospodárstva.
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Prevádzka palív
Trend poklesu MKM na trhu sa neprejavil tak ako sa očakávalo a podiel
spaľovania MKM bol rovnaký ako v roku 2019, celkom bolo spálených
cca 32 532 ton MKM. Ďalším alternatívnym palivom bolo TAP, ktorého
sa spotrebovalo 40972 ton tvoril podiel 34,7 % energetickej náročnosti
na výpal slinku, čo predstavuje najväčší podiel v histórií cementárne.
Linka spaľovania odpadových pneumatík bola využitá s podielom 4,42%
energetickej náročnosti na výpal slinku. Prevádzka linky uhoľnej mlynice
počas celého roka 2020 bola bez väčších problémov vďaka spoľahlivej
organizácii práce a kvalitne zvládnutej údržbe strojno-technologického
zariadenia.
Celkovo bol dosiahnutý podiel alternatívnych palív dávkovaných do
RP 61,65%. Zvýšenie podielu AP pri zníženom hodinovom výkone RP sa
samozrejme prejavilo vo zvýšenej mernej spotrebe tepelnej energie na
výpal slinku.

Mletie cementu
Celkom bolo v roku 2020 vyrobených 1 037 600 ton cementov.
Mletie cementu bolo zabezpečované rovnomerne podľa požiadaviek trhu
a jednotlivých obchodných partnerov. Výroba bola realizovaná v časoch
najväčšieho dopytu t.j. v pracovných dňoch.
Časové využitie všetkých mlecích liniek bolo dobré čo umožnilo trvale
dostatočné zásoby cementov v požadovaných sortimentoch.

Expedícia a balenie cementu
Výkon strediska baliarne a expedície cementu dosiahol v hodnotenom
roku taktiež najvyšší objem v historií 1 035 200 t. Podiel spôsobu expedície:
AC - 78,6 %,
RAJ - 11,7 %,
PAF - 9,7 %.
Časové a výkonové úlohy baliarne boli v priebehu roka zabezpečované
podľa potrieb zákazníkov.

Energetika
Trafostanica
Výroba i predaj cementu dosiahli v roku 2020 nové maximá. Tento
výborný výsledok následne ovplyvnil spotrebu elektrickej energie, ktorej
sa spotrebovalo opäť viac ako v roku predchádzajúcom (+1,4%). Taktiež
sa zvýšil nárok na okamžitý dodaný príkon, a preto sme museli požiadať
distribučnú spoločnosť o zvýšenie rezervovanej kapacity.
Distribúcia elektrickej energie pre jednotlivé strediská cementárne bola
zabezpečená počas celého roka bez závažných porúch.
V hlavnej trafostanici sa vybudovala nová 400 V rozvodňa E11+1N1. Je
napájaná dvoma transformátormi 22/0,4 kV. Ich spoločný výkon je
2x630 kVA. Transformátory môžu pracovať samostatne ale i v paralelnej
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prevádzke. Časť novej rozvodne môže byť zásobená z náhradného zdroja
– 164 kVA motorgenerátora, čím sa zabezpečí napájanie vlastnej spotreby
hlavnej trafostanice v prípade odstávky alebo výpadku elektrickej energie.
Vybudovaním novej 400 V rozvodne sa zabezpečila dostatočná výkonová
rezerva pre stále sa zvyšujúcu spotrebu na napäťovej úrovni 400 V.

Kompresorovňa
Modernizácia kompresorovej stanice pokračovala aj v tomto roku. Počas
generálnych opráv sa namontoval nový kompresor N11CP3 s výkonom 5000
m3/hod. Je osadený v prístavbe budovy a slúži na dopravu surovinovej
múky do rotačnej pece. Investícia si vyžiadala i rozsiahlejšiu modernizáciu
potrubí dopravného vzduchu. Taktiež bola nutná modernizácia kobky v 6
kV rozvodni kompresorovne, z ktorej je nový kompresor napojený.

Kotolňa
Zemného plynu sa v roku 2020 spotrebovalo opäť o 12,5 % menej. Ide o
najnižšiu spotrebu za posledných 20 rokov. Táto rekordne nízka hodnota
sa dosiahla najmä optimálnou spotrebou zemného plynu počas vysúšania
výmenníka a rotačnej pece pri nábehu po generálnych opravách a taktiež
stabilný chod rotačnej pece, bez vynútených odstávok.
Distribúcia zemného plynu pre jednotlivé strediská cementárne bola
zabezpečená stabilne počas celého roka.

Starostlivosť o HIM
Každoročne sa v čase zimných mesiacov vykonávajú generálne opravy
strojov a zariadení. Vzhľadom na celoročnú náročnosť prevádzky sú
aj realizované opravy rozsiahli a náročné. Pri realizácii je nutná hlavne
dôsledná organizácia prác a včasné dodržanie stanovených termínov.
Oproti predchádzajúcemu roku boli náklady na generálne opravy vyššie
o cca 18%. Najnáročnejšie na finančné prostriedky sú napr. - výmurovka
rotačnej pece, opravy drviča suroviny, opravy chladiča a chladiacej veže
a pod.. Spoľahlivosť prevádzky je závislá od včasného odhaľovania
opotrebenia zariadení a od preventívnej diagnostiky. Plánovaný systém
bežných opráv podľa časového harmonogramu prispieva k vyššiemu
časovému využitiu strojov a zariadení.
Ako nové riziko, ktoré priniesla súčasná doba, je zhoršenie dostupnosti
zahraničných servisov, najmä pre zložité zariadenia, v dôsledku
karanténnych opatrení prijatými príslušnými vládami jednotlivých krajín.
Súčasne sa zhoršil prístup ku náhradným dielom, predĺžili sa dodacie
termíny z dôvodov karanténnych opatrení v dodávateľských firmách.
Ďalším rizikom bol výpadok vlastných ako i externých pracovníkov na výkon
opráv a údržby strojno-technologických zariadení, z dôvodu ochorenia na
covid-19 a/alebo karanténnych opatrení ako i v dosiahnutí dôchodkového
veku značného počtu pracovník „R“ kategórie OSIM.
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Investičný rozvoj
Čerpanie finančných prostriedkov na investície v roku 2020 predstavuje
7 150 tis. EUR.
Medzi najdôležitejšie úlohy, ktoré prechádzali z roku 2019
ako rozpracované patrili:
-

Prieskumné územie a CHLÚ lom Butkov Ladce ll

-

Reprodukcia mechanizmov v lome

Hospodárstvo chloridových odpraškov BYPASS- zhotovenie
technologických plošín a prístupovej komunikácie s prístreškom
V rámci úlohy „Prieskumné územie lomu Butkov II“, ktorá prechádzala
ako rozpracovaná do roku 2020 boli finančné prostriedky použité hlavne
na inžiniersky geologický prieskum rozširovanej časti lomu a geodetické
práce. Z úlohy „Reprodukcia mechanizmov v lome“ bol zakúpený dumper.
Koncom roka 2020 boli začaté práce na investičnej akcii „Rozšírenie
a zvýšenie výkonu dávkovania TAP do RP“. Vecnú náplň úlohy tvorí
reprodukcia starých príjmových staníc TAP a rozšírenie o ďalšie prijímacie
stanice. Účelom navrhovanej investície je zvýšenie výkonu dávkovania
TAP do rotačnej pece a zlepšenie homogenizácie TAP. Termín ukončenia
zariadenia na dávkovanie TAP je po GO 2021.
V roku 2020 bola ukončená akcia „Mechanická doprava MKM zo skladu do
sila“. Súčasťou investícii je každoročne aj výmena mobilie.
Investície na obstaranie dlhodobého hmotného majetku v roku 2020
boli použité hlavne na zvýšenie spoľahlivosti chodu hlavných výrobných
agregátov a zníženie nákladov na prevádzku a údržbu. Medzi najdôležitejšie
akcie patrí:
 Rekonštrukcia kompresorovne
 Modernizácia hlavnej trafostanice
 Rekonštrukcia priestorov na 1.poschodí budovy AB
 Rekonštrukcia objektu trojčat síl na baliarni
 Technické úpravy na linke rotačnej pece a výmenníku tepla

Časť z plánovaného rozpočtu bola použitá na prípravu nových investícií,
t.j. projektov.

Nákup a zásobovanie
Rok 2020 bol rokom expanzie v našom výrobnom odvetví aj napriek
pandemickému stavu v krajine a nečitateľnej situácii v hospodárstve.
Dosiahli sa opäť historické maximá, ktoré atakovali strop výrobnej kapacity.
Predať viac cementu znamenalo aj nakúpiť viac vstupných surovín pre
jeho výrobu. Skladové zásoby boli počas celého roka 2020 postačujúce
pre plynulý chod výroby. Prepravné kapacity železničnej a automobilovej
prepravy sa optimalizovali na naše požiadavky. Takáto trhová situácia
vytvárala priestor pre zvyšovanie nákupných cien tovarov a služieb,
predlžovanie dodacích dôb a vyhľadávanie nových dodávateľov v tuzemsku
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aj v zahraničí. Z pohľadu nákupu surovín a materiálov nás ekonomicky
postihol nárast ceny vysokopecnej trosky, ktorá tvorí nevyhnutnú súčasť
výroby nášho produktového portfólia cementov, je zdrojovo a objemovo
veľmi obmedzená a ťažko nahraditeľná. Znížili sme nakupovaný objem
uhlia kvôli stúpajúcej cene a nahradili ho alternatívnymi palivami. Vďaka
viacročným kontraktom s dlhodobými a spoľahlivými dodávateľmi sme rok
2020 úspešne zvládli s kladným hospodárskym výsledkom.

Kvalita, environmentálna politika a inovácie
Každoročne sa v našej spoločnosti vyhodnocuje miera spokojnosti
zákazníkov. Naďalej si udržujeme známky najvyššej kvality bez oprávnených
reklamácii.
Zlepšením odchýliek parametrov pecovej múčky a zvýšením substitúcie
uhlia alternatívnymi palivami nezaznamenal rekordný nárast výroby
portlandského slinku vyššiu mernú emisiu CO2/t slinku v porovnaní s r.
2019.
Považská cementáreň, a. s., Ladce úspešne absolvovala audit TÜV SÜD
Slovakia podľa noriem EN ISO 9001:2015 a 14001:2015 a ISO 45001:2018.
Priebežné kontroly zo strany úradov inšpekcie životného prostredia
nezaznamenali nezhody voči integrovanému povoleniu. K informovanosti
úradov, obce Ladce, okolitých obcí a občanov slúži nový kontinuálny
emisný monitorovací systém. V porovnaní s minulým obdobím došlo v
areáli podniku k podstatnému zvýšeniu separovaného zberu.
Pre zníženie hluku bolo vysadených viac ako 30 stromov.
Aj v r. 2020 si Považská cementáreň, a. s., uplatnila superodpočet pre
realizovaný výskum a vývoj.
Do registra UPV SR pribudol:
Patent č. 288748 s názvom „Plnivo na výrobu pórobetónov“ udelený ÚPV
SR dňa 21.2.2020.
Prihláška patentu s názvom „Ílová zmes na výrobu pálených alebo
nepálených stavebných výrobkov alebo materiálov“, bola na ÚPV SR prijatá
dňa 27.11.2020 pod č. PP 50069-2020.

Personalistika
Rozhodujúcim zámerom personálnej a sociálnej politiky, presadzovaným
vrcholovým manažmentom Považskej cementárne, a. s., bol rozvoj ľudského
potenciálu, vedenie zamestnancov k vysokej úrovni zhodnocovania zdrojov
a zabezpečovanie plnenia funkcií spoločnosti v sociálnoekonomickej
oblasti.
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Štandardne preukazovaná vysoká produkčná schopnosť a rastúca
ekonomická výkonnosť spoločnosti, podložená progresom ukazovateľa
pridaná hodnota, zabezpečili formovanie podmienok pre významný
posun smerom k zodpovedajúcej úrovni sociálneho postavenia
zamestnancov, najmä v oblasti miezd, postupe humanizácie pracovného
prostredia a vo zvyšovaní úrovne bezpečnosti práce.
Súčasťou manažérskych činností, v súlade s platnou legislatívou, bolo
zvyšovanie kvality všetkých procesov, neustále zlepšovanie, odhaľovanie
a redukcia podnikateľských rizík, ochrana životného a pracovného
prostredia, vyjadrená úspešným auditom manažérskych systémov.
Podmienky dosahovania špičkových výkonov, umožňujúcich spoločnosti
obstáť v tvrdej stredoeurópskej konkurencií, boli sťažené globálnym
rozšírením pandémie ochorenia Covid-19.
Opatrenia v boji s koronavírusom prijaté vedením spoločnosti, boli
symbiózou obecných hygienických opatrení vychádzajúcich z nariadení
vlády SR a riešení smerujúcich najmä do oblasti organizácie práce,
rešpektujúc pritom špecifiká nepretržitej prevádzky, a zmeny vybraných
pracovných postupov.
Našou podnikateľskou výhodou je najmä kvalita ľudského potenciálu
spoločnosti, založená na dlhodobých korektných vzťahoch, vzájomnej
spolupatričnosti a rozvinutej cementárskej tradícií.
Podniková kultúra, pozitívne ovplyvnená vyváženosťou záujmov
na báze stabilného sociálneho zmieru, je garantom zosúladenia
konania zamestnancov s bližšími a strategickými podnikovými cieľmi,
čo je nevyhnutným predpokladom rozvoja samostatnej a nezávislej
spoločnosti, akou je Považská cementáreň, a.s., Ladce, v globalizujúcom
sa ekonomickom prostredí.

Financovanie
Úspešnosť podnikania sa odzrkadľuje vo finančnej situácii podniku.
Finančná analýza slúži na zhodnotenie súčasnej finančnej situácie
podniku a jej následného vývoja. Hlavným zámerom je oboznámenie
sa s finančným zdravím subjektu, identifikácia silných a slabých
stránok a poskytnutie nápravných opatrení na ich odstránenie. Získané
výsledky používa hlavne naše vedenie podniku na finančné riadenie,
preskúmanie výkonnosti spoločnosti a rozhodovanie o jej ďalšom
vývoji.
Základným vstupom pre finančnú analýzu sú interné zdroje informácii.
Pre komplexné posúdenie postavenia podniku na trhu vychádzame tiež
z externých informácií z ekonomického okolia.
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Kľúčovým zdrojom informácií pri spracovávaní finančnej analýzy je
účtovníctvo podniku. Účtovná závierka má osobité miesto, nakoľko sa do
nej premieta celý transformačný proces. Na relatívne malom priestore sa
sústreďuje veľa dôležitých informácii, ktoré umožňujú posúdiť celkovú
podnikovú výnosnosť, stabilitu a rast. Súčasťou tejto správy sú preto aj
výkazy o majetku a záväzkoch a o príjmoch a výdavkoch
Hlavným cieľom finančnej analýzy je podať čo najvernejší obraz o finančnej
situácií podniku, o efektívnosti jeho hospodárenia a jeho postavení na
trhu. Zmyslom je posúdiť finančné zdravie spoločnosti, identifikovať
slabé miesta a na základe toho prijať závery užitočné pre rozhodovanie
manažmentu. Finančne zdravý podnik je schopný v danom okamihu
napĺňať zmysel svojej existencie v podmienkach trhovej ekonomiky. Takýto
podnik vykazuje dostatočnú ziskovosť a primerané krytie rizík a možno u
neho predpokladať, že v blízkej dobe nedôjde k platobnej neschopnosti či
predĺženiu a práve takouto spoločnosťou je aj tá naša.
Finančná analýza je neodmysliteľnou súčasťou riadenia nášho podniku.
Prostredníctvom nej odhaľujeme skryté rezervy ako aj príležitosti na
zvýšenie podnikovej efektívnosti. Finančná analýza je aj dobrým nástrojom
pre prijímanie správnych rozhodnutí o budúcnosti podniku.
Výsledky finančnej analýzy sú využívané jednak pri riadení a ďalšom
smerovaní spoločnosti, ale aj pre bankové domy na posúdenie finančného
zdravia spoločnosti.
Vlastné zdroje, ktoré tvoria hlavne odpisy a hospodársky výsledok, boli
využité hlavne na krytie investičných potrieb. V priebehu roka sme čerpali
krátkodobé úvery na krytie prevádzkových potrieb a tie boli v priebehu roka
splatené. Zároveň sme v priebehu roka čerpali úver na krytie investičných
potrieb vo výške 4,5 mil. EUR,
Dosiahnuté hospodárske výsledky plne pokrývajú potreby spoločnosti a je
nimi zabezpečený aj rozvoj. Dostatok prostriedkov umožňuje spoločnosti
využiť štatút krátkodobého, ale aj dlhodobého finančného rozhodovania.
Tento nástroj finančného riadenia bude využitý aj v roku 2021.

Osobitné údaje
V priebehu takmer celého roka 2020 sme sa museli prispôsobovať
celosvetovej pandemickej situácii. Globálna ekonomická a finančná
kríza spôsobila dlhodobé zníženie potenciálnej ekonomickej výkonnosti
mnohých krajín. V prípade Slovenského hospodárstva bude tempo rastu
ekonomiky podstatne nižšie ako v predchádzajúcom období.
Odo dňa 31.decembra 2020 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 v roku 2020 neboli.
Spoločnosť nenadobudla vlastné akcie a obchodné podiely materskej
spoločnosti podľa § 22 zákona č. 431/2002 Z.z.
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Návrh rozdelenia zisku za rok 2020

Ukazovateľ

v€

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie - zisk
Prídel do sociálneho fondu

2 359 761,98
70 000,00

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov

2 289 761,98

Rozdelenie spolu

2 359 761,98

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

Celková suma platieb poskytnutých jednotlivému orgánu verejnej moci v
členení podľa druhu platby:
Lom Butkov – ložisko vápenca a slieňovca:
Druh platby

prijímateľ

suma eur

platba za ťažobné právo

Obvodný banský
úrad, Prievidza

147.328,76

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.

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2020

35

NAŠA VÍZIA
Žijeme v období mnohých výdobytkov civilizácie. Napriek tomu, v
mnohých ľuďoch zostáva objektívne istý pocit bezmocnosti, útlaku a
neslobody. Nechýbajú situácie mimoriadnej chudoby, nedostatku a
neistoty. Zdá sa, že všetky ľudské inštitúcie sú dnes na najlepšej ceste
úpadku.
Ľudský egoizmus redukuje ľudské zmysly na slovíčko MAŤ.
Zhromažďovanie peňazí, hmotného bohatstva a politickej moci sa stáva
synonymom šťastia. Kríza pravdivosti prenikla aj do medzinárodných
vzťahov, kde štáty hľadajú svoj prospech, na úkor iných aj metódami,
ktorým nie je nič sväté. Zaniká zmysel pre skutočné spoločné dobro.
Hľadanie lepšieho života cez množstvo nebezpečných ozbrojených
konfliktov, ohrozujúcich celú civilizáciu na zemi, nie je nové.
Nie len hospodárska situácia na Slovensku, ale aj globálne zložitá
hospodárska a politická, vytvárajú množstvo otáznikov pre rok 2021.
Zložitej situácii napomáha aj svetová politika, ktorá sa v praxi vzďaľuje od
ľudí.
Úlohy a ciele pre nadchádzajúci rok však musia byť jasne stanovené a
zadefinované. Preto bol obchodný plán pre rok 2021 zostavený na základe
dosiahnutých skutočností, možností inštalovanej výrobnej kapacity, ale
aj na trhovej vízii v stavebníctve. Zadané úlohy sú vzhľadom na aktuálne
krízové obdobie náročné, ale z hľadiska zodpovednosti voči zákazníkom a
akcionárom a tiež zamestnancom zaväzujúce.
Podľa novej makroekonomickej prognózy a po zapracovaní druhej vlny
pandémie, sa má v roku 2021 stať hnacím motorom ekonomického
rastu export. V dôsledku nepriaznivej pandemickej situácie však budú
zaostávať trh práce, služby a stavebníctvo.
Po ústupe pandémie predpokladá rezort financií obnovenie
spotrebiteľskej dôvery a s ňou aj rast domáceho dopytu. Pokles
ekonomickej neistoty zvýši súkromné investície. K tým sa pridajú aj
vládne investície. Rizikom vývoja sú problémy pri vakcinácii a prípadný
príchod ďalšej vlny pandémie. Na druhej strane pozitíva a benefity môžu
priniesť stimulačné balíčky z Európskej únie.
Prajeme si, aby svet na konci roku 2021 bol stabilnejší, pokojnejší, zdravší
ako na jeho začiatku. Bude dôležité, aby snaha o hospodárske výsledky
bola sprevádzaná dostatočným záujmom o ľudí, ktorí hospodárske úlohy
zabezpečujú.
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STRANA AKTÍV

2018

2019

2020

2021 plán

Spolu majetok

92 388 304

105 611 878

108 574 017

106 573 559

Neobežný majetok

72 413 787

79 640 475

79 761 670

77 000 949

Dlhodobý nehmotný majetok súčet

205 547

125 676

50 527

0

Dlhodobý hmotný majetok súčet

64 101 424

71 311 526

71 855 033

69 144 839

Dlhodobý finančný majetok súčet

8 106 816

8 203 273

7 856 110

7 856 110

Obežný majetok

19 857 725

25 836 351

28 686 287

29 447 810

Zásoby súčet

7 204 536

7 260 313

8 174 569

8 216 485

Dlhodobé pohľadávky súčet

0

0

0

0

Pohľadávky z obchodného styku súčet

0

0

0

0

Krátkodobé pohľadávky súčet

5 627 517

6 459 147

5 891 177

6 259 281

Pohľadávky z obchodného styku súčet

5 203 852

6 031 296

5 553 222

5 759 179

Krátkodobý finančný majetok súčet

4 867 783

10 298 696

11 233 891

12 000 000

Finančné účty

2 157 889

1 818 195

3 386 650

2 972 044

Časové rozlíšenie súčet

116 792

135 052

126 060

124 800

Spolu vlastné imanie a záväzky

92 388 304

105 611 878

108 574 017

106 573 559

Vlastné imanie

64 974 277

67 641 360

69 583 959

69 940 559

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

Ostatné fondy zo zisku

45 889 806

45 889 806

45 889 806

45 889 806

Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet

2 794 689

2 891 146

2 543 983

2 543 983

Výsledok hospodárenia minulých rokov

1 648 442

1 945 612

4 516 238

6 806 000

Výsledok hospodárenia
za účtovné obdobie po zdanení

367 170

2 640 626

2 359 762

426 600

Záväzky

27 330 534

37 970 518

38 990 058

36 633 000

Dlhodobé záväzky súčet

2 890 951

2 961 058

3 119 093

3 160 000

Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet

0

0

0

0

Dlhodobé rezervy

826 331

886 621

929 823

940 000

Dlhodobé bankové úvery

8 333 302

9 970 400

11 234 000

7 997 600

Krátkodobé záväzky súčet

7 239 560

8 224 248

6 771 807

7 600 000

Záväzky z obchodného styku súčet

6 348 033

6 461 417

5 371 536

6 470 000

Krátkodobé rezervy

6 039 990

12 288 727

13 698 935

13 699 000

Bežné bankové úvery

2 000 400

3 639 464

3 236 400

3 236 400

Krátkodobé finančné výpomoci

0

0

0

0

Časové rozlíšenie súčet

83 493

0

0

0

STRANA PASÍV
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Ročná účtovná závierka za rok 2020, plán na rok 2021
2018

2019

2020

2021 Plan

Čistý obrat

59 583 651

64 667 132

68 319 476

61 543 742

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet

64 919 255

76 309 268

80 356 301

73 905 564

Náklady na hospodársku činnosť spolu

64 300 519

72 913 270

77 162 316

73 360 228

Osobné náklady súčet

11 525 222

12 753 709

13 763 243

13 985 518

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

6 202 038

6 666 450

7 271 566

7 603 061

618 736

3 395 998

3 193 985

545 336

18 940 361

23 688 520

25 763 528

22 161 474

64 684

61 957

165 862

604

0

0

0

0

4 188

1 249

38

1

170 373

140 529

341 916

5 940

62 235

58 773

71 769

0

-105 689

-78 572

-176 054

-5 336

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred
zdanením

513 047

3 317 426

3 017 931

540 000

Daň z príjmov

145 877

676 800

658 169

113 400

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po
zdanení

367 170

2 640 626

2 359 762

426 600

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
Pridaná hodnota
Výnosy z finančnej činnosti spolu
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
Výnosové úroky
Náklady na finančnú činnosť spolu
Nákladové úroky
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
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