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Hospodárenie v roku 2012

SPRÁVA PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI O VÝSLEDKOCH
HOSPODÁRENIA V ROKU 2012
Hospodárenie spoločnosti v roku 2012 bolo stabilizované s lepšími koncoročnými
hospodárskymi výsledkami ako v predchádzajúcom období. Hospodárenie bolo na jednej strane
negatívne ovplyvnené miernym

medziročným

poklesom

predaja a to

najmä v oblasti

elektrotechnickej výroby, na druhej strane narástol objem predaja v strojárskej výrobe pri trende
zvyšovania produktivity práce a realizácii úspor na vstupných materiálov a energiách, čo sa
prejavilo v zlepšení hospodárenia napriek zníženému objemu predaja.
Hospodársky výsledok spoločnosti pred zdanením dosiahol výšku 111.919 EUR, čo
predstavuje 10% zlepšenie oproti roku 2011.
Celkové tržby za vlastné výrobky a služby boli dosiahnuté na úrovni 12.114 tis. EUR, čo
predstavuje medziročný pokles cca 3%. V roku 2012 bola generovaná pridaná hodnota v celkovej
výške 4.314 tis. EUR. K záveru roka spoločnosť zamestnávala 302 pracovníkov.
Súborom opatrení realizovaných v roku 2012 vo všetkých vnútropodnikových oblastiach, bol
vytvorený základ pre tvorbu kladného hospodárskeho výsledku, ako aj pre rozvoj spoločnosti
v etablovanom segmente výroby. Plánovaná úroveň hospodárenia pre rok 2013 je v čiernych
rastových progresívnych číslach a doterajší vývoj fungovania podniku od začiatku roka 2013
jednoznačne potvrdil správne smerovanie prijatých strategických opatrení na zvyšovanie
spokojnosti zákazníkov a nárastu objemu predaja s primárnym cieľom zvýšenia hodnoty
spoločnosti.
V roku 2013 sa chceme zamerať na ďalšie kroky v oblasti priemyselného inžinierstva, a to
najmä s cieľom ďalšieho zvyšovania produktivity práce a skracovania priebežnej doby výroby.
S ohľadom na technickú a informačnú podporu týchto cieľov sme pre rok 2013 pripravili
investičný plán v celkovej hodnote 1.141 tis. EUR, v rámci ktorého budú zrealizované investície
do nových technológií (najmä laserový vypaľovací stroj), technického zhodnotenia vybraných
existujúcich technológií, stavieb a do softvérového vybavenia.
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Identifikačné dáta

IDENTIFIKAČNÉ DÁTA

Obchodné meno:
Sídlo:

TESLA Liptovský Hrádok a.s.
Pálenica 53/79
033 17 Liptovský Hrádok

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Dátum založenia:
Dátum zápisu:
Právna forma:
Zaregistrované:

00009687
2020428729
SK2020428729
30.11.1990
1.1.1991
akciová spoločnosť
Obchodným registrom, Okresného súdu Žilina, oddiel:
Sa, vložka číslo: 9/L
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Predstavenie orgánov

PREDSTAVENIE ORGÁNOV SPOLOČNOSTI
PREDSTAVENSTVO SPOLOČNOSTI
Ing. Roman Palaj - predseda predstavenstva
Ing. Peter Zuzčák - člen predstavenstva
Ing. Ján Matej - člen predstavenstva

VÝKONNÉ VEDENIE SPOLOČNOSTI
Ing. Peter Zuzčák - ekonomický riaditeľ
Ing. Ján Špaček - obchodný riaditeľ
Ing. Ján Matej - riaditeľ logistiky
Ing. František Škrábek - výrobný riaditeľ

DOZORNÁ RADA SPOLOČNOSTI
Ing. Jozef Hric - predseda dozornej rady
Ing. Petr Valent - podpredseda dozornej rady
Ján Závodný - člen dozornej rady

VÝBOR PRE AUDIT
Ing. Jana Čajnáková - predseda výboru
Ing. Jozef Hric - člen výboru
Ján Závodný - člen výboru
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Organizačná štruktúra

ORGANIZAČNÁ ŠTURKTÚRA SPOLOČNOSTI

Valné zhromaždenie
Dozorná rada

Výbor pre audit
Predstavenstvo spoločnosti
Predseda predstavenstva
Útvar stratégie

Útvar kvality

Personálny útvar

Ekonomický úsek Obchodný úsek

6

Výrobný úsek

Úsek logistiky

Systém riadenia kvality

INTEGROVANÝ MANAŽÉRSKY SYSTÉM
TESLA Liptovský Hrádok a.s. má v oblasti riadenia úspešne zavedený integrovaný manažérsky
systém - systém manažérstva kvality a environmentu, ktorý bol aj v roku 2012 úspešne udržiavaný
a ďalej zlepšovaný.
Koncom roka 2012 bol certifikačnou spoločnosťou SKQS Žilina u nás vykonaný dozorový audit
integrovaného manažérskeho systému podľa medzinárodných noriem EN ISO 9001:2008 a EN
ISO 14 001:2004. Výsledkom dozorového auditu bolo potvrdenie platnosti certifikátu na systém
manažérstva kvality a environmentu.

V priebehu dozorového auditu nebola audítormi zistená žiadna nezhoda s požiadavkami noriem
EN ISO 9001: 2008 a EN ISO 14 001:2004.
Dozorový audit pozitívne zhodnotil predovšetkým:








Zavedený systém kontrol za účasti manažmentu na týždennej báze
Certifikáciu pracovníkov a investície do vyškolenia nových audítorov
Vizualizačný manažment pre zamestnancov na výveskách
Investície do pracovného prostredia, napr. nová zvarovňa
Zakomponovanie informácií o skorších chybách a reklamáciách v pracovných postupoch
Nastúpený trend zlepšovania pracovného prostredia
Šetrenie zdrojov z dôvodu zavedenia e-aukcií.

Audítori aj napriek úspešnému výsledku dozorového auditu poukázali na potenciál ďalšieho
možného zlepšovania integrovaného manažérskeho systému. Ďalšie možnosti zlepšovania
procesov a činností sú predovšetkým v:
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Systém riadenia kvality
 dôslednejšom prijímaní opatrení na riešenie nedostatkov
 lepšej prezentácii analýz príčin sklzov vo výrobe
 dôslednejšom vyžadovaní KBÚ od dodávateľov v súlade s legislatívou
 dôslednejšom zabezpečení elektronických záznamov voči prepisu neoprávnenými osobami
 zlepšení zaznamenávania kontroly pracovníkmi technickej kontroly k jednotlivým operáciám
pracovného postupu
Vedením spoločnosti a zamestnancami bol v roku 2012 dôsledne dodržiavaný dokument „Politika
kvality a environmentu“, kde bola zadefinovaná základná stratégia zlepšovania integrovaného
manažérskeho systému s orientáciou na spokojnosť zákazníka a ochranu životného prostredia.
Vedenie spoločnosti dôsledne dbá, aby stav systému manažérstva kvality a environmentu bol
v spoločnosti pravidelne preskúmavaný, vytvára podmienky a zabezpečuje zdroje pre trvalé
zlepšovanie integrovaného manažérskeho systému so zámerom zabezpečenia celkového rozvoja
spoločnosti, jej ekonomického rastu a prosperity.
V oblasti dodávateľov materiálov spoločnosť v roku 2012 začala realizovať audity priamo
v priestoroch dodávateľov. Za tým účelom boli vyškolení viacerí noví audítori z radov
zamestnancov. Naďalej bol zdokonaľovaný systém hodnotenia a výberu dodávateľov, ktorý
významne zlepšil výber dodávateľov. Uprednostňovali sa dodávky materiálov od dodávateľov,
ktorí boli dlhodobo vysoko hodnotení vo všetkých sledovaných ukazovateľoch. Dodávky
kvalitných materiálov sa pozitívne prejavili vo výrobnom procese.
V oblasti environmentu boli na dodávateľov materiálov kladené požiadavky na dodávanie
ekologicky nezávadných komponentov a materiálov, ktoré spĺňali požiadavky medzinárodnej
smernice RoHS.
V oblasti nákladov na vnútornú a vonkajšiu nekvalitnú výrobu došlo v roku 2012 k miernemu
navýšeniu nákladov.
V roku 2012 vykonali naši kľúčoví zákazníci v našej spoločnosti niekoľko auditov s cieľom
ďalšieho zlepšovania integrovaného manažérskeho systému. Boli realizované viaceré odporúčania
zákazníkov v oblasti zlepšovania stavu kvality nami dodávaných výrobkov a služieb. Reklamácie,
ktoré si uplatnili naši zákazníci, boli priebežne analyzované a na zistené nezhody boli prijímané
nápravné opatrenia prostredníctvom 8D reportov. Systematickým prijímaním účinných nápravných
a preventívnych opatrení sa podarilo udržať spokojnosť našich kľúčových zákazníkov, čo sa
v prevažnej miere prejavilo v našom stabilnom zákazníckom hodnotení.
Fungujúci systém manažérstva kvality a environmentu potvrdili externé audity našich zákazníkov
a taktiež interné audity, ktoré boli vykonávané internými audítormi v súlade so schváleným plánom
auditov na rok 2012.
Pre rok 2012 prijala spoločnosť environmentálny program formou krátkodobých a dlhodobých
environmentálnych cieľov. Plnenie environmentálneho programu bolo pravidelne monitorované
vedením spoločnosti.
Všetky činnosti v oblasti environmentu boli vykonávané v súlade s platnou legislatívou a platnými
riadiacimi predpismi za účelom zvyšovania ochrany životného prostredia a zlepšovania
environmentálneho manažérskeho systému. Environmentálne správanie sa spoločnosti je
prioritnou požiadavkou našich zákazníkov. Ochrana životného prostredia je jednou z hlavných
úloh manažmentu spoločnosti.
Všetky environmentálne požiadavky našich zákazníkov boli priebežne plnené.
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Systém riadenia kvality
Základným predpokladom garancie kvality našich výrobkov a služieb, spokojnosti našich
zákazníkov a rozvoja spoločnosti je certifikovaný, fungujúci a neustále sa zlepšujúci integrovaný
manažérsky systém riadenia spoločnosti s orientáciou na zákazníka a ochranu životného prostredia.
Prioritnou úlohou každého zamestnanca spoločnosti ostáva ďalšie zlepšovanie integrovaného
manažérskeho systému riadenia spoločnosti s cieľom uspokojenia požiadaviek a potrieb všetkých
zainteresovaných strán.
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Výrobný profil

VÝROBNÝ PROFIL
TELEKOMUNIKAČNÁ TECHNIKA
 Dodávky IP komunikačných systémov
 Dodávky IP komunikačných systémov pre komerčný trh SR a ČR
 Zákaznícke riešenia pre rezort Ozbrojených síl SR, Ministerstva vnútra SR a Ministerstva
spravodlivosti SR a štátnu správu SR (mestá a obce)
SUBKONTRAKTAČNÁ VÝROBA
Kovovýroba
 Presné spracovanie plechov - tvarovanie plechov na lisoch , CNC - dierovanie a ohýbanie
 Výroba dielov strihaním, zváraním, sústružením
 Bodovanie, kapacitné bodovanie, studené bodovanie
 Brúsenie dielov po zváraní, dizajnové brúsenie dielov
 Narážanie a lisovanie spojovacích prvkov
 Montáž podzostáv a finálnych výrobkov (celkov)
 Úprava povrchov dielov lakovaním práškovými farbami na priebežnej linke
 Galvanické zinkovanie dielov
Výroba dosiek plošných spojov pre vývodovú a plošnú montáž









Jednostranné dosky plošných spojov (DPS)
Dvojstranné a viacvrstvové DPS až do úrovne 6 vrstiev
Jednostranné DPS na báze hliníkového substrátu
Zaručená trieda presnosti 4. a 5. s minimálnym priemerom vŕtaného prekovenia 0,5 mm
a nespájkovacou maskou aplikovanou fotocestou, alebo sieťotlačou
Vonkajšie obrysy DPS strihané, drážkované, lisované alebo frézované
Finálna povrchová úprava DPS - bezolovnatý HAL
Príprava technologickej fotodokumentácie zo zaslaných GERBER DÁT alternatívne
z návrhového systému EAGLE
100% elektrický test neosadených DPS

Finálna montáž
 Osádzanie pevných alebo flexibilných DPS obojstrannou montážou SMT plne
automatickou linkou s následným pretavením, alebo spájkovaním
 Osádzanie SMT súčiastok od veľkosti puzdra 0201
 Automatická optická kontrola - AOI tester
 Technológia olovnatého a bezolovnatého spájkovania
 Osádzanie DPS vývodovou montážou s následným spájkovaním na cínovej vlne, finálna
montáž a testovanie
 Montáž a testovanie finálnych zdrojov
 Montáž záložných zdrojov
 Oživenie a testovanie zásuvných jednotiek pre telekomunikačné ústredne
 Realizácia záručných a pozáručných opráv
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Informácie pre akcionárov

INFORMÁCIE PRE AKCIONÁROV
Spoločnosť TESLA Liptovský Hrádok a.s. je emitentom 398 900 akcií prijatých na obchodovanie na
kótovanom hlavnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. v nasledovnej štruktúre:
Celkový počet akcií: 398 900 kusov
Forma : akcie na doručiteľa
Podoba : zaknihované
Menovitá hodnota : 14,937263 EUR
Emisia : ISIN CS0005044056
Spoločnosť k 31. decembru 2012 nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely,
nevydala ani žiadne dlhopisy a zamestnanecké akcie. Po skončení účtovného obdobia nenastali
udalosti osobitého významu.
Akcionárska štruktúra:
TLH-HOLDING, a.s. : 72,89 %
Ostatní akcionári
: 27,11 %
Kontaktné údaje pre akcionárov
Adresa spoločnosti :
TESLA Liptovský Hrádok a.s.
Pálenica 53/79
033 17 Liptovský Hrádok
Slovenská republika
Tel.: + 421 44 5 201 111, 5 201 201
Fax: + 421 44 5 222 028
www.teslalh.sk
Burza cenných papierov
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.
P.O. Box 151
Vysoká 17
814 99 Bratislava 1
Email: info@bsse.sk
Tel.: + 421 2 4923 6111 (centrála)
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Personálna politika

PERSONÁLNA POLITIKA
PERSONÁLNA OBLASŤ
K 31. decembru 2012 spoločnosť zamestnávala 302 zamestnancov, čo je v porovnaní s minulým
rokom o 3 zamestnancov viac. Fluktuácia zamestnancov za rok 2012 bola na úrovni
celoslovenského priemeru.
MZDOVÁ OBLASŤ
V súlade so záväzkami vyplývajúcimi z Podnikovej kolektívnej zmluvy a vo väzbe na hospodársky
výsledok spoločnosti za rok 2011 bola k 1. aprílu 2012 zrealizovaná úprava triednikov pre vybrané
profesie výrobných zamestnancov spoločnosti v priemere o 2 % a úprava pohyblivých zložiek
mzdy bola navýšená o 2,0 %. Pre kategóriu režijných a TH zamestnancov bola zrealizovaná úprava
pohyblivých zložiek mzdy o 2,0 %. S cieľom zvýšenia motivácie spoločnosť v priebehu roka 2012
realizovala projekt certifikácie vybraných profesií výrobných zamestnancov.
SOCIÁLNA OBLASŤ
Sociálnu politiku spoločnosť realizuje prostredníctvom Sociálneho programu. V rámci sociálnej
politiky spoločnosť poskytla svojim zamestnancom sociálne výhody v peňažnej a nepeňažnej
forme. K najvýznamnejším zamestnaneckým výhodám patrili príspevky na stravovanie
zamestnancov, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, športové popoludnie, vianočné
stretnutie, mimoriadne sociálne výpomoci, pôžičky, peňažné a nepeňažné dary.
V rámci programu zdravia podporuje preventívne lekárske prehliadky zamestnancov a v rámci
programu zdravotná služba aktivity, zamerané na ochranu zdravia.
VZDELÁVANIE A ROZVOJ ZAMESTNANCOV
Spoločnosť kladie dôraz na vzdelávanie všetkých skupín zamestnancov v súlade s potrebami
rozvoja jednotlivých útvarov a stratégiou spoločnosti. Celkové náklady na vzdelávanie
predstavovali v roku 2012 sumu 15 300,- EUR.
Vzdelávanie bolo zamerané na oblasti :
 rozvoj odborných spôsobilostí a zručností zamestnancov
 jazyková príprava kľúčových zamestnancov
 kvality a zlepšovania procesov, manažérske zručnosti
 zvyšovanie odbornej úrovne a viacprofesnosti výrobných robotníkov.
V priebehu roka 2012 spoločnosť pokračovala v spolupráci so strednými odbornými školami
v okrese, so Žilinskou univerzitou - EF v oblasti odbornej prípravy a praxe študentov,
organizovania exkurzií, poskytovania odborných konzultácií k bakalárskym, diplomovým
a doktorandským prácam. S vytipovanými študentmi stredných škôl bol uzatvorený pracovný
pomer pre posilnenie tímov prevádzky strojárskej výroby.
BOZP
Spoločnosť kladie veľký dôraz na zvyšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany
pred požiarmi. Za rok 2012 bolo zaznamenaných 5 pracovných úrazov, čo v porovnaní s rokom
2011 predstavuje ich zníženie o 2 registrované úrazy.
V oblasti ochrany zdravia pri práci sa uskutočňujú pravidelné merania vplyvu chemických a
fyzikálnych faktorov pre pracovné prostredie, ktorému by mohli byť zamestnanci vystavení
v súlade s programom zdravia a programom zdravotná služba.
12

Ekonomické výsledky

TERITORIÁLNA ŠTRUKTÚRA PREDAJA
Trhová realizácia predaja podľa teritórií za rok 2012
Slovensko
38,9%
Nemecko
31,0%
Švajčiarsko
5,4%
Česko
5,4%
Belgicko
4,5%
Poľsko
2,1%
India
1,9%
Francúzsko
1,9%
Dánsko
1,7%
Holandsko
1,7%
Taliansko
1,4%
Estónsko
0,2%
Ostatné
0,1%
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v tis. EUR
3 938
3 144
1 140
1 089
877
541
238
227
154
129
118
10
3

Ekonomické výsledky

VÝROBA ZA OBDOBIE 2002 - 2012
v tis. EUR
Telekom. technika

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Subkontraktačná výroba

705

487

429

333

397

524

138

116

108

53

51

6 487

9 416

10 296

11 400

10 566

11 098

10 851

9 388

9 908

10 556

10 063

VÝROBA VO VPZC 2002 - 2012
TIS. €
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Telekomunikačná technika
Subkontraktačná výroba

VPZC - vnútropodnikové ceny
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2009

2010

2011

2012

ROK

Ekonomické výsledky

PREDAJ V ŠTRUKTÚRE ZA OBDOBIE 2002 - 2012
v tis. EUR
Predaj celkom
Predaj vlastných
výrobkov

Predaj služieb
Predaj obch. tovaru

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011

2012

9 270 10588 12 082 12 358 13 515 13 972 12 367 10 477 11 236

12 497 12 120

7 806

12 005 11 608

9 052 10 763 11 087 12 287 12 717 11 631

1 459 1 424
6

112

9 932 10 748

1 255

1 214

1 103

1 194

708

533

484

486

506

64

57

125

61

28

12

4

6

6

15

Ekonomické výsledky

PREHĽAD POČTU PRACOVNÍKOV ZA OBDOBIE 2002 - 2012

Pracovníci (prepočítaný počet)

2002
494

2003
533

2004
462

2005
423

2006
372

2007
354

2008
352

2009
310

2010
313

2011
323

2012
321

180

146

111

105

93

88

92

87

85

82

78

314

387

351

318

279

266

260

223

228

241

243

313

323

321

THP
Robotníci

PRACOVNÍCI (PREPOČÍTANÉ OSOBY) 2002 - 2012

POČET OSÔB
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PRODUKTIVITA PRÁCE ZA OBDOBIE 2002 - 2012
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Produktivita
práce z VT
Produktivita
práce z predaja
Produktivita
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VÝVOJ A ŠTRUKTÚRA ZÁSOB ZA OBDOBIE 2002 - 2012
v tis. EUR
1

Zásoby celkom
Materiál

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1 974
868

2 224
872

2 767
1 196

1 642
689

2 144
1 146

1 860
1 133

2 083
1 169

1 814
1 007

1 854
1 139

836
257

728
613

1 126
431

574
379

566
431

361
366

451
463

442
365

411
304

Nedokončená
výroba a PVV

Hotové výrobky

TIS.€

2009

2010

2011
1 773
982

2012
1 730
994

419

442

372

295
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VÝVOJ NÁKLADOV, VÝNOSOV A HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU
ZA OBDOBIE 2002 - 2012
v tis. EUR

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012
12 566

Náklady celkom

11 743

13 913

15 853

18 178

19 983

17 701

13 793

11 546

11 688

13 224

Výnosy celkom

11 584

13 978

16 013

16 615

18 416

18 085

13 671

11 018

11 699

13 287 12 667

-159

65

159 -1 563 -1 567
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-529
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NÁKLADY, VÝNOSY A ZISK 2002 - 2012
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ŠTRUKTÚRA KAPITÁLU A MAJETKU SPOLOČNOSTI
Kapitál / majetok k 31.12.2012
Vlastný kapitál:
Cudzí kapitál dlhodobý:
Cudzí kapitál krátkodobý:
Ostatné pasíva:
Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok:
Dlhodobý finančný majetok:
Zásoby:
Pohľadávky:
Finančné účty, časové rozlíšenie:
19

suma:
5 429 198
522 615
3 391 068
449 883
4 773 786
296.104
1 730 237
2 918 213
43 789

Ekonomické výsledky
ŠTRUKTÚRA KAPITÁLU K 31.12.2012

5,34%

55,44%

34,63%

Vlastný kapitál

5 429 198

Cudzí kapitál dlhodobý

4,59%

522 615

Cudzí kapitál krátkodobý 3 391 068
Ostatné pasíva

449 883

ŠTRUKTÚRA MAJETKU K 31.12.2012
0,45%

29,89%

48,90%

17,72%
Dlhodobý nehm.a hmotný majetok: 4 773 786
Dlhodobý finančný majetok:

3,03%

1 730 237

Pohľadávky:

2 918 213

Finančné účty, časové rozlíšenie:
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296 104

Zásoby:

43 789

Správa nezávislého audítora
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Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2012
A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE
a) obchodné meno, sídlo, dátum založenia a vzniku spoločnosti
Spoločnosť TESLA Liptovský Hrádok a.s. (ďalej len spoločnosť), bola založená 30.11.1990.
Vznik Spoločnosti sa datuje odo dňa zápisu do obchodného registra: 1.1.1991 (Obchodný register
Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka 9/L).
Sídlo spoločnosti a identifikačné čísla:
TESLA Liptovský Hrádok a.s.
Pálenica 53/79
033 17 Liptovský Hrádok
IČO: 0000 9687
DIČ: 2020 428 729
Spoločnosť zostavila poznámky k 31.12.2012 v zmysle Opatrenia č. MF/24013/2011-74,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek
individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej
závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva
v znení neskorších predpisov. Údaje sa uvádzajú za bežné účtovné obdobie (2012) a za
bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (2011) v celých eurách.
b) opis hodpodárskej činnosti spoločnosti
hlavnými činnosťami sú:
 montáž, údržba, opravy a servis telekomunikačnej techniky
 zámočníctvo, výroba nástrojov, kovo-obrábanie
 projektovanie telekomunikačných zariadení /okrem projekt. v inv. výstavbe/
 výroba kovov a kovových výrobkov
 prevádzkovanie vlastného vodného zdroja, nakladanie s vodami, predaj pitnej vody
a odvádzanie odpadových vôd výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody
 vykonávanie kalibrácie pracovných meradiel neurčených v rozsahu voľnej živnosti rozvod
elektriny, rozvod tepla
 montáž, opravy a servis telekomunikačných zariadení
c) informácie o počte zamestnancov
Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Tabuľka : počet zamestnancov

Názov položky
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka, z toho:
počet vedúcich zamestnancov

2012
302

2011
299

312

319

23

25

d) údaj, či je spoločnosť neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách
s uvedením obchodného mena a sidla takejto jednotky, uvádzajú sa aj iné významné
údaje týkajce sa tohto ručenia
Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5
Obchodného zákonníka.
35

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2012
e) právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2012 je zostavená ako riadna účtovná závierka
podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, za účtovné
obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012.
f) dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
príslušným orgánom spoločnosti
Valné zhromaždenie spoločnosti schválilo dňa 31.5.2012 účtovnú závierku za rok 2011.
Dosiahnutý zisk 63.099,- EUR bol zaúčtovaný v prospech účtu 421 (zákonný rezervný fond) vo
výške 6.310,- EUR a v prospech účtu 429 (neuhradená strata minulých rokov) vo výške 56.789,EUR.
g) zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Výročná správa, ktorej súčasťou bola schválená individuálna účtovná závierka zostavená
k 31.12.2011 a správa audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2011 bola uložená
do zbierky listín obchodného registra 4. júna 2012. Súvaha a výkaz ziskov a strát za
predchádzajúce účtovné obdobie boli zverejnené v Obchodnom vestníku.
B. INFORMÁCIE O ČLENOCH ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH
ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI
a) mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov
PREDSTAVENSTVO
Funkcia
Predseda predstavenstva
Člen predstavenstva
Člen predstavenstva

Meno
Ing. Roman Palaj
Ing. Ján Matej
Ing. Peter Zuzčák

DOZORNÁ RADA
Funkcia
Predseda dozornej rady
Podpredseda dozornej rady
Člen dozornej rady

Meno
Ing. Jozef Hric
Ing. Petr Valent
Ján Závodný

VÝBOR PRE AUDIT
Funkcia
Predseda výboru
Člen výboru
Člen výboru

Meno
Ing. Jana Čajnáková
Ing. Jozef Hric
Ján Závodný

b) informácie o štruktúre spoločníkov, akcionárov s uvedením hodnoty a percentuálnej
výšky ich podielu na základom imaní spoločnosti
Spoločník, akcionár

Výška podielu na základnom
imaní
absolútne

a
b
TLH - HOLDING, a.s.
4.343.132
Bratislava
Ostatní drobní akcionári 1.615.342
Spolu
5.958.474

v%

Podiel na
hlasovacích
právach v %

Iný podiel na ostatných
položkách VI ako na ZI
v%

c

d

e

72,89

72,89

-

27,11
100

27,11
100

-
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Spoločník, akcionár do dňa zmeny
v štruktúre spoločníkov, akcionárov

Výška podielu na základnom
imaní

Spoločník, akcionár

Dátum
zmeny

absolútne

V%

Podiel na
hlasovacích
právach v %

a

b

c

d

e

Iný podiel na
ostatných
položkách VI
ako na ZI
v%

f

Spolu
C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU
Spoločnosť k 31.12.2012 v zmysle § 22 zákona č. 431/2002 nezostavuje konsolidovanú účtovnú
závierku a konsolidovanú výročnú správu. Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.
D. ĎALŠIE INFORMÁCIE (sú v poznámkach pod bodmi E. až W.)
E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH
a) splnenie predpokladu, že spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti tzv. going
concern. Účtovným obdobím je kalendárny rok.
b) zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, s uvedením dôvodu ich uplatnenia
a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia
spoločnosti
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli spoločnosťou konzistentne aplikované počas
celého účtovného obdobia.
c)

spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:

1. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu
obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, projektové práce a pod.).
Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov.
2. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
Bez náplne.
3. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom
Bez náplne.
4. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu
obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, projektové práce a pod.).
Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov.
5. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
Bez náplne.
6. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom
Bez náplne.
7. Dlhodobý finančný majetok
Obstarávacou cenou.
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8. Zásoby obstarané kúpou
Obstaranie zásob a ich úbytok sa účtuje spôsobom A podľa § 43 Opatrenia MF SR zo dňa
16.12.2002. Zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou (nakupované zásoby). Obstarávacia cena
zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a
pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny.
Spoločnosť za rok 2012 evidovala nákup materiálových zásob v obstarávacích cenách. Materiálové
zásoby na sklade boli vedené v pevných skladových cenách, v týchto cenách boli vydávané
materiálové zásoby do spotreby. Rozdiel medzi obstarávacou cenou a pevnou skladovou cenou pri
nákupe bol zaznamenávaný na samostatných analytických účtoch 112-910, 112-930, 112-940
v podobe oceňovacích rozdielov.
Na samostatnom analytickom účte 112-920 boli zaznamenávané aj vedľajšie obstarávacie náklady
súvisiace s nákupom materiálových zásob. Zostatky týchto účtov spoločnosť rozpúšťa do nákladov
podľa vzorca stanoveného vnútropodnikovou smernicou. Zníženie hodnoty zásob sa upravuje
vytvorením opravnej položky.
9. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
Vlastnými nákladmi.
10. Zásoby obstarané iným spôsobom
Bez náplne.
11. Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj
Bez náplne.
12. Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou, postúpené pohľadávky a
pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane
nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné
pohľadávky prostredníctvom opravných položiek k pohľadávkam.
13. Krátkodobý finančný majetok
Krátkodobý finančný majetok (peňažné prostriedky a ceniny) sa oceňuje menovitou hodnotou.
14. Časové rozlíšenia na strane aktív
Časové rozlíšenia na strane aktív (náklady budúcich období a príjmy budúcich období) sa oceňujú
v menovitej hodnote (hodnote potrebnej na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s
účtovným obdobím).
15. Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
Uvedené položky sa oceňujú menovitou hodnotou. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým
vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania, oceňujú sa
v očakávanej výške záväzku.
16. Časové rozlíšenia na strane pasív
Časové rozlíšenia na strane pasív (výnosy budúcich období a výdavky budúcich období) sa oceňujú
v menovitej hodnote (hodnote potrebnej na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s
účtovným obdobím).
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17. Deriváty
Bez náplne.
18. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Bez náplne.
19. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci
Bez náplne.
20. Majetok obstaraný v privatizácii
Bez náplne.
21. Daň z príjmov splatná za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov
odloženú do budúcich účtovných období a zdaňovacích období
Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov je ocenená v menovitej hodnote.
d) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov
a odpisové metódy pre účtovné odpisy
Spoločnosť stanovila interným predpisom pravidlá pre odpisovanie dlhodobého majetku.
Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok je odpisovaný na základe odpisového
plánu. Jednotlivé zložky dlhodobého nehmotného a hmotného majetku sa odpisujú rovnomerne.
Doby životnosti pre rôzne typy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku sú nasledovné:
druh majetku:
Nehmotný majetok :
Softvéry, licencie
Projektová dokumentácia, inf.systém MFG-PRO
Hmotný majetok :
Budovy
Stroje a zariadenia
Drobný hmotný majetok

roky odpisovania
4
10
20 - 60
10 - 12
2

Zámerom spoločnosti je v roku 2013 zreálniť a zjednotiť dobu odpisovania pri budovách v členení
na administratívne budovy a sklady vzhľadom na ich súčasnú rôznu dobu odpisovania.
V súlade s § 22 ods. 9 zákona o dani z príjmov spoločnosť uplatňovanie daňových odpisov
hmotného majetku prerušila. Celková výška prerušených daňových odpisov je 299.808,- EUR.
e) Dotácie zo štátneho rozpočtu
Bez náplne (v roku 2012 nebola účtovaná dotácia na účte 346).
F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY
a) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1.1.2012
do 31.12.2012 a za porovnateľné obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011 je uvedený v nasledujúcich
tabuľkách:
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2012
Dlhodobý
nehmotný majetok

Aktivované
náklady
na vývoj

Softvér

Oceniteľné
práva

b

c

d

a
Stav 1.1.2012
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav k 31.12.2012

Goodwill

e
Prvotné ocenenie

1.322.377

Ostatný
DNM

Obstarávaný
DNM

Poskytnuté
preddavky
na DNM

Spolu

f

g

h

i

11.179

1.333.556

11.179

1.357.065

11.179

932.021

11.179

1.025.055

23.509

1.345.886

Oprávky
Stav k 1.1.2012

920.842

Prírastky
Úbytky
Stav k 31.12.2012

1.013.876

Opravné položky
Stav k 1.1.2012
Prírastky
Úbytky
Stav k 31.12.2012
Zostatková hodnota
Stav k 1.1.2012

401.535

401.535

Stav k 31.12.2012

332.010

332.010

2011
Dlhodobý nehmotný
majetok

a
Stav 1.1.2011
Prírastky
Úbytky

Aktivované
náklady
na vývoj

Softvér

b

c

Oceniteľné
práva

Goodwill

d
e
Prvotné ocenenie

2.560.304

Ostatný
DNM

Obstarávaný
DNM

Poskytnuté
preddavky
na DNM

Spolu

f

g

h

i

13.389

5.000

25.384
1.263.311

2.578.693

20.384

45.768

2.210

25.384

1.290.905

11.179

0

1.333.556

Presuny
Stav k 31.12.2011

1.322.377

Oprávky
Stav k 1.1.2011
Prírastky
Úbytky
Stav k 31.12.2011

2.085.801

13.389

2.099.190

98.352

98.352

1.263.311

2.210

920.842

11.179

932.021

Opravné položky
Stav k 1.1.2011
Prírastky
Úbytky
Stav k 31.12.2011
Zostatková hodnota
Stav k 1.1.2011

474.503

5.000

479.503

Stav k 31.12.2011

401.535

0

401.535
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2012
Dlhodobý
hmotný majetok Pozemky
a
Stav k 1.1.2012
Prírastky

Stavby

b

Samostatné
Pestovateľské
hnuteľné
celky
veci a súbory
trvalých
hnuteľných
porastov
vecí

c

d

Základné
stádo
a ťažné
zvieratá

e
Prvotné ocenenie

f

324.806 7.970.966 12.910.116
1.204
67.146
195.644

Úbytky

195

Ostatný
DHM

g

Obstará Poskytnuté
vaný
preddavky
DHM
na DHM

h

i

j

1.451.642 5.725
31.824 315.159

326.712

97.093

Spolu

22.663.255
610.977

295.262

719.262

Presuny
Stav k 31.12.2012

325.815 8.038.112 12.779.048

1.386.373 25.622

22.554.970

1.272.772
59.797

17.962.855
574.143

Oprávky
Stav k 1.1.2012
Prírastky

5.616.957 11.073.126
255.882
258.464

Úbytky

326.712
5.872.839 11.004.878

Stav k 31.12.2012

97.093

423.805

1.235.476

18.113.193

Opravné položky
Stav k 1.1.2012
Prírastky
Úbytky
Stav k 31.12.2012

Zostatková hodnota
Stav k 1.1.2012

324.806 2.354.009 1.836.990

178.870

5.725

4.700.400

Stav k 31.12.2012

325.815 2.165.273 1.774.170

150.897

25.622

4.441.777

2011
Dlhodobý
hmotný
majetok
a

Pozemky

Stavby

b

c

Stav k 1.1.2011 324.806 7.921.043
Prírastky
49.923
Úbytky
Presuny
Stav k 31.12.2011 324.806 7.970.966

Samostatné
Pestovateľské
hnuteľné
celky
veci a súbory
trvalých
hnuteľných
porastov
vecí

d

Základné
stádo
a ťažné
zvieratá

e
f
Prvotné ocenenie

12.771.270
187.228
48.382
12.910.116

Ostatný
DHM

Poskytnuté
Obstarávaný
preddavky
DHM
na DHM

i

Spolu

g

h

j

1.410.598
103.368
62.324

5.745
346.244
346.264

22.433.462
686.763
456.970

1.451.642

5.725

22.663.255

Oprávky
Stav k 1.1.2011
Prírastky
Úbytky

5.360.291
256.666

Stav k 31.12.2011

5.616.957

10.829.811
291.697
48.382
11.073.126

1.296.086
39.009
62.323
1.272.772

17.486.188
587.372
110.705
17.962.855

Opravné položky
Stav k 1.1.2011
Prírastky
Úbytky
Stav k 31.12.2011

Zostatková hodnota
Stav k 1.1.2011 324.806 2.560.752
Stav k 31.12.2011 324.806 2.354.009

1.941.459
1.836.990

114.512
178.870
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Tabuľka: údaje o záložných právach k dlhodobému hmotnému majetku

Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná
jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Hodnota za bežné účtovné
obdobie
5.572.818

Spoločnosť má zriadené záložné právo na nehnuteľnosti na Liste vlastníctva: č.334.
b) spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku
Hodnota poistenia majetku v roku 2012 predstavuje 53.207.650,- EUR. Poistenie zahŕňa poistenie
automobilov, hnuteľného aj nehnuteľného majetku, krádež vecí a hodnôt, lúpež peňazí
a zodpovednosť za škodu. Dlhodobý majetok mala spoločnosť poistený v zmysle zmlúv v AllianzSP, a.s..
Druh poistenia: Poistenie zodpovednosti za škodu (vč. vadného výrobku)
Číslo zmluvy
411 008 735
Spolu:

Predmet poistenia
zodpovednosť za škodu - vadného výrobku

Poistná suma v €
1.500.000
1.500.000

Druh poistenia: Poistenie strojov a elektroniky práv. a podnikajúcich fyz. osôb ( lom )
Číslo zmluvy
411 009 002
Spolu:

Poistná suma v €
12.185.331
12.185.331

Predmet poistenia
stroje a elektronika - lom

Druh poistenia: Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyz. osôb (živel), krádež
Číslo zmluvy
411 009 004

Poistná suma v €
16.596.960
13.000.000
1.429.988
850.000
70.000
100.000
3.320
16.597
7.219.345
39.286.210

Predmet poistenia
súbor NM vrátane stavieb
súbor NM
súbor zásob
cudzie veci
náklady na vypratanie po PU
stav.súč.budov,..., 1. riziko
cennosti v trezore
preprava peňazí
ušlý zisk a stále náklady

Spolu:

Spoločnosť mala havarijné poistenie v zmysle zmlúv Kooperatíva a.s..
Číslo zmluvy
656 741 6004

656 445 9439
Spolu:

Poistná suma v €

Predmet poistenia
Audi LM362BC
Fabia LM950AR
Fabia LM433AV
Peugeot LM700BE
Škoda oktávia LM140BY
Škoda oktávia LM413BY
Audi LM161BZ

62.618
12.700
11.700
50.754
13.183
22.659
62.496
236.109

c) informácie o výskumnej a vývojovej činnosti
Spoločnosť nerealizuje činnosti v oblasti výskumu a vývoja.
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d) štruktúra dlhodobého finančného majetku
Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku za bežné a predchádzajúce obdobie je uvedený v nasledujúcich
tabuľkách:
2012

Dlhodobý
finančný
majetok
a

Podielové CP
a podiely
v DÚJ

Podielové
CP a podiely
v spoločnosti
s podstatným
vplyvom

Ostatné
dlhodobé
CP
a podiely

Pôžičky
ÚJ v
kons.
celku

Ostatný
DFM

Pôžičky
s dobou
splatnosti
najviac
jeden rok

b

c

d

e

f

g

Poskytnuté
Obstarávaný
preddavky
DFM
na DFM
h

i

Spolu

j

Prvotné ocenenie
Stav k 1.1.2012

503.210

53.110

556.320

Prírastky

94.280

94.280

Úbytky

301.386

301.386

Presuny
Stav k 31.12.2012

296.104

53.110

349.214

Opravné položky
Stav k 1.1.2012

53.110

53.110

53.110

53.110

Prírastky
Úbytky
Stav k 31.12.2012

Účtovná hodnota
Stav k 1.1.2012

503.210

503.210

Stav k 31.12.2012

296.104

296.104

2011

Dlhodobý
finančný
majetok
a

Podielové CP
a podiely
v DÚJ

Podielové
CP a podiely
v spoločnosti
s podstatným
vplyvom

Ostatné
dlhodobé
CP
a podiely

Pôžičky
ÚJ v
kons.
celku

Ostatný
DFM

Pôžičky
s dobou
splatnosti
najviac
jeden rok

b

c

d

e

f

g

Poskytnuté
Obstarávaný
preddavky
DFM
na DFM
h

i

Spolu

j

Prvotné ocenenie
Stav k 1.1.2011

582.614

63.068

645.682

79.404

9.958

89.362

503.210

53.110

556.320

Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav k 31.12.2011

Opravné položky
Stav k 1.1.2011

63.068

63.068

Úbytky

9.958

9.958

Stav k 31.12.2011

53.110

53.110

Prírastky

Účtovná hodnota
Stav k 1.1.2011

582.614

582.614

Stav k 31.12.2011

503.210

503.210
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Výška vlastného imania k 31. decembru 2012 a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2012 podnikov je uvedená
v nasledujúcom prehľade:
2012
Obchodné meno a sídlo spoločnosti,
v ktorej má ÚJ umiestnený DFM

Podiel ÚJ
na hlasovacích
právach v %

Hodnota
vlastného
imania ÚJ,
v ktorej má ÚJ
umiestnený DFM

Výsledok
hospodárenia ÚJ,
v ktorej má ÚJ
umiestnený DFM

Účtovná
hodnota DFM

b

c

d

e

f

100

100

296.104

- 77.223

296.104

-

-

-

-

-

Podiel ÚJ
na ZI v %

A
Dcérske účtovné jednotky
INTOP s.r.o. (061-300)
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom
Ostatné realizovateľné CP a podiely
2

53.110

DEVÍN BANKA a.s. (063-100)
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ
x

Dlhodobý finančný majetok spolu

-

-

-

-

x

x

x

349.214

Výška vlastného imania k 31. decembru 2011 a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2011 podnikov je uvedená
v nasledujúcom prehľade:
2011
Obchodné meno a sídlo
spoločnosti, v ktorej má ÚJ
umiestnený DFM

a

Podiel ÚJ
na ZI v %

Podiel ÚJ
na hlasovacích
právach v %

Hodnota
vlastného
imania ÚJ,
v ktorej má ÚJ
umiestnený
DFM

Výsledok
hospodárenia ÚJ,
v ktorej má ÚJ
umiestnený DFM

Účtovná
hodnota DFM

b

c

d

e

f

100

100

503.210

- 79.404

503.210

-

-

-

-

-

Dcérske účtovné jednotky
INTOP s.r.o. (061-300)
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom
Ostatné realizovateľné CP a podiely
53.110

DEVÍN BANKA a.s. (063-100)
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ
Dlhodobý finančný majetok spolu

x

-

-

-

-

x

x

x

556.320

1. Ostatný dlhodobý reálny majetok
Dlhodobý finančný majetok, ktorý predstavuje podiel na základnom imaní v inej účtovnej
jednotke, v ktorej má spoločnosť menší ako 20%-ný podiel na hlasovacích právach, nebol ocenený
k 31.12.2012 reálnou hodnotou, nakoľko ju nebolo možné spoľahlivo určiť.
2. Účtovanie o zmene reálnej hodnoty cenných papierov a podielov
Podľa § 27 zákona o účtovníctve, ku dňu zostavenia účtovnej závierky spoločnosť ocenila cenné
papiere a podiely (cenných papierov zaúčtovaných na účte 061-300), ktoré tvoria podiel na
vlastnom imaní v spoločnosti INTOP s.r.o. metódou vlastného imania.
2

na majetok Devín banky a.s. bol dňa 28.9.2001 vyhlásený konkurz, údaje nie sú k dispozícii
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Zúčtovanie zmeny hodnoty cenných papierov a podielov pre, ktorú je spoločnosť materskou
účtovnou jednotkou, pri oceňovaní metódou vlastného imania súvzťažne s účtom 414-oceňovacie
rozdiely z precenenia majetku a záväzkov bolo v celkovej výške 207.106,- EUR.
K majetkovému podielu Devín banky a.s. (účet 063-100) je vytvorená opravná položka v 100%-nej
výške, nakoľko na majetok bol dňa 28.9.2001 vyhlásený konkurz, ktorý stále trvá.
Tabuľka: informácie o dlhodobom finančnom majetku
Dlhodobý finančný majetok

2012
0

Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná
jednotka obmedzené právo s ním nakladať

0

e) opravné položky k zásobám
Tabuľka: vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia
2012
Zásoby

a

Materiál
Nedokončená výroba a
polotovary vlastnej
výroby
Výrobky

Zúčtovanie OP
z dôvodu vyradenia
Stav OP
majetku
k 31.12.2012
z účtovníctva
e
f

Stav OP
k 1.1.2012

Tvorba
OP

Zúčtovanie OP
z dôvodu zániku
opodstatnenosti

b

c

d

214.790

20.000

61.026

173.764

7.517

50.000

4.653

52.864

35.231

40.000

45.340

29.891

257.538

110.000

111.019

256.519

Zvieratá
Tovar
Nehnuteľnosť na predaj
Poskytnuté preddavky
na zásoby
Zásoby spolu

Zníženie úžitkovej hodnoty zásob bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky. Úžitková
hodnota zásob sa znížila predovšetkým v dôsledku zmeny výrobného sortimentu, nadmernosti
zásob, zníženia obstarávacích cien materiálu v porovnaní s jeho doterajšou účtovnou hodnotou a
zníženia predajných cien.
Zásoby spoločnosti sú poistené pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou,
v rámci poistenia majetku v Allianz-SP, a.s.. Výška poistenia zásob je v hodnote 1.429.988,- EUR.
f) zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a zásobách, pri ktorých má spoločnosť
obmedzené právo s nimi nakladať
Na zásoby spoločnosti nie je zriadené žiadne záložné právo.
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Tabuľka: informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má spoločnosť
obmedzené právo s nimi nakladať

Hodnota za bežné
účtovné obdobie

Zásoby
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené
právo s nimi nakladať

0
0

q) údaje o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj
Bez náplne. Spoločnosť neúčtuje o zákazkovej výrobe, lebo má štandardnú výrobu s krátkym
výrobným cyklom.
h) tvorba, zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam v členení podľa jedn. položiek
súvahy
Tabuľka: vývoj opravnej položky k pohľadávkam v priebehu účtovného obdobia

2012
Pohľadávky

Stav OP
k 1.1.2012

Tvorba
OP

a
Pohľadávky
z obchodného styku
Pohľadávky voči
dcérskej účtovnej
jednotke
a materskej
účtovnej jednotke
Ostatné pohľadávky
v rámci kons. celku
Pohľadávky voči
spoločníkom,
členom a združeniu
Iné pohľadávky

b

c
2.339

Pohľadávky spolu

156.370

Zúčtovanie OP
Zúčtovanie OP
z dôvodu
Stav OP
z dôvodu zániku
vyradenia majetku k 31.12.2012
opodstatnenosti
z účtovníctva
d
e
f
4.121
16.382
138.206

7.857
164.227

2.339

4.121

1.065

6.792

17.447

144.998

Zrušenie opravných položiek k pohľadávkam súvisí s odpisom tých pohľadávok, ku ktorým
bola v minulosti vytvorená opravná položka (ďalej len OP) resp. pohľadávka bola splatená a riziko
vymožiteľnosti pominulo. Spoločnosť v priebehu roku zúčtovala OP z dôvodu zániku
opodstatnenosti v celkovej výške 7.490,- EUR (MESSER TATRAGAS s.r.o., Nábytkáreň
v konkurze). Zaúčtovala tiež OP z dôvodu vyradenia z účtovníctva v celkovej výške 14.078,- EUR
(MESSER TATRAGAS s.r.o., Nissens Slovakia s.r.o).
Tvorba nových OP súvisí so zásadou opatrnosti. OP sa tvoria najmä ak ide o pochybné
pohľadávky, pri ktorých je riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí. Spoločnosť k
31.12.2012 vytvorila OP k ťažko dobytným pohľadávkam vo výške 50% ich menovitej hodnoty v
celkovej výške 2.339,- EUR (ACTIA AUTOMOTIVE, Whisper Power BV).

46

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2012
i) hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
Tabuľka: veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie
Názov položky
V lehote splatnosti
a
b

Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného
styku
Pohľadávky voči dcérskej
účtovnej jednotke a materskej
účtovnej jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom,
členom a združeniu
Iné pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného
styku
Pohľadávky voči dcérskej
účtovnej jednotke a materskej
účtovnej jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom,
členom a združeniu
Sociálne poistenie
Daňové pohľadávky a dotácie
Iné pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
spolu

Po lehote splatnosti
c

17.048

17.048

1.000

1.000

238.778
256.826

238.778
256.826

2.014.559

626.253

2.640.812

14.300

14.300

142.930
1.550

6.793

142.930
8.343

2.173.339

633.046

2.806.385

Tabuľka: veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie
Názov položky
V lehote splatnosti
Po lehote splatnosti
a
b
c

Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného
styku
Pohľadávky voči dcérskej
účtovnej jednotke a materskej
účtovnej jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom,
členom a združeniu
Iné pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky spolu

Pohľadávky spolu
d

249.754
249.754

Pohľadávky spolu
d

249.754
249.754
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Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obch. styku
1.695.268
Pohľadávky voči dcérskej
účtovnej jednotke a materskej
účtovnej jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom,
členom a združeniu
Sociálne poistenie
Daňové pohľadávky a dotácie
107.679
Iné pohľadávky
1.261
Krátkodobé pohľadávky
1.804.208
spolu pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti
Tabuľka:

656.471

2.351.739

7.857
664.328

107.679
9.118
2.468.536

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti
a

2012
b

2011
c

Pohľadávky po lehote splatnosti

627.259

664.328

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do
jedného roka

491.425

522.537

2.661.387

2.468.536

281.102

249.754

-

-

256.826

249.754

Krátkodobé pohľadávky spolu
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti
jeden rok až päť rokov
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti
dlhšou ako päť rokov
Dlhodobé pohľadávky spolu

Tabuľka: informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva

2012
Hodnota predmetu

Hodnota pohľadávky

760.000

715.067

Pohľadávky kryté záložným právom alebo
inou formou zabezpečenia
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo
záložné právo
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je
obmedzené právo s nimi nakladať

x
x

Kontokorentný úver, ktorý spoločnosť čerpá je založený k 31.12.2012 pohľadávkou vo výške
715.067,- EUR.
j) finančné účty
Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici,
bankách môže spoločnosť voľne disponovať.
Názov položky
Pokladnica, ceniny
Bežné bankové účty
Bankové účty termínované
Peniaze na ceste
Spolu
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účty v bankách a cenné papiere. Účtami v
2012
6.858
15.503
22.361

2011
4.399
23.130
27.529
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1. Krátkodobý finančný majetok
Spoločnosť nevykazuje opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku. Neeviduje ani
krátkodobý finančný majetok týkajúci sa spriaznených osôb.
2. Časové rozlíšenie
Tabuľka: informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:
poistné, leasing
predplatné novín, periodík
ostatné služby
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:
bonifikácia poistného ALLIANZ

2012
0
17.715
13.064
887
3.764
0
3.713
3.713

2011
0
8.257
3.846
1.056
3.355
0
2.476
2.476

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY
1. ÚDAJE O VLASTNOM IMANÍ
1.1.
Popis základného imania
Základné imanie spoločnosti k 31.12.2012 má hodnotu 5.958.474,- EUR. Počet zaknihovaných
akcií je 398 900 KS v menovitej hodnote 14,937263 EUR za jednu akciu. Forma akcií je na
doručiteľa s označením emisie ISIN CS0005044056.

1.2. Výška upísaného základného imania nezapísaného do obchodného registra
Výška upísaného ZI nezapísaného do OR
0

upísané
0

z toho nezaplatené
0

1.3. Rozdelenie účtovného zisku vykázaného v predchádzajúcom účtovnom
období
Názov položky
Účtovný zisk
Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do zákonného rezervného fondu
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov
Prídel do sociálneho fondu
Prídel na zvýšenie základného imania
Úhrada straty minulých období
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom
Spolu
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2011
10.955
2012
6.310

56.789

63.099
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2. REZERVY
Tabuľka: prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie

2012
Názov položky
a

Stav k
1.1.2012
b

Tvorba

Použitie

Zrušenie

c

d

e

Stav k
31.12.2012
f

Dlhodobé rezervy, z toho:
R. zamestnanecké požitky
(odchodné, odstupné)

18.213

29.406

47.619

18.213

29.406

47.619

Krátkodobé rezervy, z toho:

137.820

413.050

406.987

2.663

141.221

R. zákonné krátkodobé
R. na dovolenku vrátane sociál.poistenia
R. ostatné krátkodobé nezákonné
R. na odmeny a prémie

12.949
73.835
9.931
12.000

7.621
224.401
20.407
107.958

15.987
178.784
25.476
116.916

1.354

3.229
119.452
3.553
3.042

R. na prítomnostný bonus

3.400

44.021

43.210

4.211

Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:

25.705

8.642

26.614

7.733

R. na zamestnanecké požitky

25.705

8.642

26.614

7.733

1.309

Spoločnosť vytvorila v roku 2012 rezervy najmä na zostavenie, zverejnenie a overenie riadnej
účtovnej závierky a výročnej správy (audítorská správa, vyhotovenie a overenie notárskej
zápisnice, oznam o valnom zhromaždení v tlači, zverejnenie výročnej správy v obchodnom
vestníku), odmeny a prítomnostný bonus.
Rezerva na mzdy za nevyčerpanú dovolenku vrátane zákonného poistenia za rok 2012 bola
vytvorená vo výške nevyčerpanej dovolenky jednotlivých pracovníkov.
Tabuľka: prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie

2011
Názov položky
a

Stav k
1.1.2011
b

Tvorba

Použitie

Zrušenie

c

d

e

Stav k
31.12.2011
f

Dlhodobé rezervy, z toho:
R. zamestnanecké požitky
(odchodné, odstupné)

25.705

7.492

18.213

25.705

7.492

18.213

Krátkodobé rezervy, z toho:

139.194

385.068

378.454

7.988

137.820

R. zákonné krátkodobé, z toho:
R. na služby
R. krátkodobé
R. na dovolenku vrátane sociál.poistenia
R. na odmeny a prémie

101.317

385.068
2.000
20.880
284.281
55.106

366.282

7.988

15.827
287.948
43.106

7.988

112.115
2.000
20.880
73.835
12.000

22.801

19.401

3.400

23.815
77.502

R. na prítomnostný bonus
Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:

37.877

12.172

25.705

R. na zamestnanecké požitky

37.877

12.172

25.705
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3. ZÁVÄZKY
Tabuľka: výška záväzkov po lehote splatnosti a štruktúra záväzkov do lehoty splatnosti podľa zostatkovej doby
splatnosti

Názov položky
Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky so zostatkovou dobou
splatnosti do jedného roka vrátane
Krátkodobé záväzky spolu
Záväzky so zostatkovou dobou
splatnosti jeden rok až päť rokov
Záväzky so zostatkovou dobou
splatnosti nad päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu

2012
904.979

2011
923.991

275

918.029

2.433.177

2.227.068

24.665

7.685

-

-

24.665

7.685

4. ODLOŽENÝ DAŇOVÝ ZÁVÄZOK/POHĽADÁVKA
Tabuľka: výpočet odloženého daňového záväzku/pohľadávky

Názov položky
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou
majetku a daňovou základňou, z toho:
Odpočítateľné
Zdaniteľné
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou
záväzkov a daňovou základňou, z toho:
Odpočítateľné
Zdaniteľné
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty
Sadzba dane z príjmov ( v %)
Odložená daňová pohľadávka
Uplatnená daňová pohľadávka
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov
Zaúčtovaná do vlastného imania
Odložený daňový záväzok
Zmena odloženého daňového záväzku
Zaúčtovaná ako náklad
Zaúčtovaná do vlastného imania
5. ZÁVÄZKY ZO SOCIÁLNEHO FONDU
Tvorba a čerpanie sociálneho fondu sú znázornené v tabuľke:
Názov položky
2012
Začiatočný stav sociálneho fondu
7.685
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov
32.941
Tvorba sociálneho fondu zo zisku
Ostatná tvorba sociálneho fondu
15.566
Tvorba sociálneho fondu spolu
48.507
51

2012
545.919
545.919
36.850

2011
459.278
459.278

5.759

66.159
29.309
455.397

59.318
65.077
860.975

23

19

245 519
5 624
5 624

262.119
77.757
77.757

6 741
16 600
16 600

12.365
116.330
116.330

2011
2.662
31.632
16.002
47.634
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Čerpanie sociálneho fondu
Konečný zostatok sociálneho fondu

49.681
6.511

42.611
7.685

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona č.152/1994 o sociálnom fonde spoločnosť tvorí povinne na
ťarchu nákladov. Sociálny fond sa čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby
zamestnancov.
6. VYDANÉ DLHOPISY
Informácie k časti G. písm. h) prílohy č. 3 o vydaných dlhopisoch
Názov vydaného
dlhopisu

Menovitá
hodnota

Počet

Emisný kurz

Úrok

Splatnosť

7. BANKOVÉ ÚVERY, PÔŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI
Tabuľka: štruktúra bankových úverov
Mena

Úrok
p. a.
v%

Dátum
splatnosti

Suma istiny
v príslušnej mene
k 31.12.2012

Suma istiny
v príslušnej
mene
k 31.12.2011

b

c

d

e

f

EUR

3,078

15.3.2015

120.000

216.000

EUR

2,31

20.10.2015

86.772

0

VÚB úver 1292/2010/UZ
VÚB investičný úver
936/2011/UZ
Krátkodobé bankové úver
ČSOB účelový úver
153/09/08743
VÚB úver 1067/2012/UZ

EUR

2,61

20.10.2015

196.414

303.562

EUR

2,38

20.9.2015

53.656

84.328

EUR

3,078

15.3.2015

96.000

96.000

EUR

2,31

20.10.2015

47.328

0

VÚB úver 1292/2010/UZ
VÚB investičný úver
936/2011/UZ
VÚB kontokorentný úver

EUR

2,61

20.10.2015

107.148

107.148

EUR

2,38

20.9.2015

30.672

30.672

EUR

2,11

16.11.2013

529.011

686.422

Názov položky

a
Dlhodobé bankové úvery
ČSOB účelový úver
153/09/08743
VÚB úver 1067/2012/UZ

Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku

Názov položky

a

Mena

Úrok
p. a.
v%

Dátum
splatnosti

Suma istiny
v príslušnej
mene za bežné
účtovné
obdobie

b

c

d

e

Dlhodobé pôžičky
Krátkodobé fin.výpomoci
Krátkodobé fin.výpomoci
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Suma istiny
v príslušnej
mene za
bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
f
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8. VÝZNAMNÉ POLOŽKY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA
Tabuľka : štruktúra časového rozlíšenia
Názov položky

Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:
Výdavky budúcich období krátkodobé,
z toho:
nevyúčtované úroky z úveru
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:
dotácie na obstaranie DHM
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:
dotácie na obstaranie DHM
ostatné

2012

2011

-

-

36

1.711

36
449.883
389.776
60.071
60.071
-

1.711
449.847
449.847
60.071
60.071
-

Rozpustenie dotácií zo štátneho rozpočtu na obstaranie dlhodobého hmotného majetku je vykázané
v rámci ostatných výnosov z hospodárskej činnosti.
9. VÝZNAMNÉ POLOŽKY DERIVÁTOV
Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre túto tabuľku
pohľadávky

záväzku

Dohodnutá cena
podkladového
nástroja

b

c

d

Účtovná hodnota
Názov položky

a
Deriváty určené na obchodovanie,
z toho:
Zabezpečovacie deriváty, z toho:

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH
1. Tržby za vlastné výkony a tovar
Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov
a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
segment / teritórium

druh výnosu

Tržby za tovar
Tržby za vl. výrobky
Tržby za služby

Tuzemsko
Zahraničie
2012
2011
2012
2011
0
1.801
4.229
3.997
3.938.109 4.668.990 6.581.002 6.323.336
503.000
482.349
1.957
947

Česká republika
2012
2011
1.375
0
1.089.264 1.012.915
1.123
2.157

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby
Zmena stavu zásob vykázaná k 31.12.2012 vo výkaze ziskov a strát predstavuje zníženie stavu
zásob v hodnote - 10.278,- EUR. (V roku 2011 zvýšenie v hodnote 102.155,-EUR) ako je to
znázornené v nasledujúcej tabuľke:
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2012
Názov položky
a

Nedokončená výroba
a polotovary vlastnej
výroby
Výrobky
Zvieratá
Spolu
Manká a škody
Reprezentačné
Dary
Iné
Zmena stavu
vnútroorganizačných
zásob vo výkaze
ziskov a strát

Zmena stavu
vnútroorganizačných zásob

2011

Konečný
zostatok

Konečný
zostatok

Začiatočný
stav

2012

2011

b

c

c

e

f

494.458

426.154

420.360

68.304

5.794

325.042

407.275

325.289

-82.232

81.986

819.500
x
x
x
x

833.429
x
x
x
x

745.649
x
x
x
x

-13.928
1.340

87.780
373

2.310

14.002

x

x

x

- 10.278

102.155

3. Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej
činnosti
Tabuľka: prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti
a mimoriadnej činnosti

Názov položky
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:
aktivácia materiálu a tovaru (621)
aktivácie DHM (624)
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej
činnosti, z toho:
tržby z predaja DHM a DNM (641)
tržby z predaja materiálu (642)
ostatné výnosy-prenájom (648)
ostatné výnosy-dotácie
ostatné výnosy z hosp. činnosti
Finančné výnosy, z toho:
Kurzové zisky, z toho:
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka (663)
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:
výnosové úroky (662)
ostatné finančné výnosy (668)
Mimoriadne výnosy, z toho:
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2012
1.665
216
1.449

2011
22.092
8.716
13.376

540.301
13.387
279.143
104.899
60.071
82.801
867
466

662.715
10.918
408.159
95.430
60.071
88.137
1.158
1.148

401
334
334

10
2.721
245
2.476
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4. Čistý obrat
Čistý obrat spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky
audítorom § 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Názov položky
Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb
Tržby za tovar
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou
Čistý obrat spolu :

2012
11.608.375
506.080
5.604
0
0
102.105.804

2011
12.005.241
485.453
5.798
0
0
12.496.492

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH
1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné
a mimoriadne náklady
Tabuľka: prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných
a mimoriadnych nákladoch:

Názov položky
Náklady za poskytnuté služby, z toho:
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky
iné uisťovacie audítorské služby
súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby
Ostatné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:
Preprava
Nájomné
Náklady na inzerciu, reklamu
Náklady na vzdelávanie a iné
Ostatné služby (511, 512, 513, 518)
Údaje o osobných nákladoch:
Mzdové náklady (521, 522)
Odmeny členom orgánom spoločnosti (523)
Náklady na sociálne zabezpečenie (524, 525, 526)
Sociálne náklady (527, 528)
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej
činnosti, z toho:
Daň z motorových vozidiel (531)
Daň z nehnuteľnosti (532)
Ostatné dane a poplatky (538)
Predaný materiál (541, 542)
Dary (543)
Zmluvné pokuty, sankcie (544, 545)
Ostatné náklady na hosp. činnosť (548)
Tvorba a zúčtovanie OP k pohľadávkam (547)
Manká a škody (549)
Odpisy (551)
Finančné náklady, z toho:
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2012
4.392

2011
13.035

4.392

9.120

3.915
1.231.047
234.760
164.433
35.819
15.313
776.330
3.863.575
2.579.972
191.580
913.768
178.255

1.103.285
177.051
182.615
16.679
27.857
699.083
3.759.468
2.547.749
180.999
897.664
133.056

842.689
1.051
42.494
25.513
16.004
10.408
1.082
70.459
-5.151
14.493
666.336
3.707

1.035.783
1.010
42.491
13.218
170.273
5.092
2.834
90.062
11.673
13.404
685.726
4.086
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Kurzové straty, z toho:
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka
Ostatné významné položky finančných nákladov,
z toho:
Úroky z úverov (562)
Úroky z leasingu
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568)
Mimoriadne náklady, z toho:
Ostatné mimoriadne náklady (582)

3.219

3.510

488

576

48.075
39.934

77.709
69.204
389
8.116

8.141

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV
Tabuľka: prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov
2012
Názov položky
Základ dane
Daň
Daň v %
a

Výsledok
hospodárenia pred
zdanením, z toho:
teoretická daň
Daňovo neuznané
náklady
Výnosy nepodliehajúce
dani
Umorenie daňovej straty
Spolu
Splatná daň z príjmov
Odložená daň z príjmov
Celková daň z príjmov

Základ dane

2011
Daň

Daň v %

b

c

d

e

f

g

111.919

x

x

101.672

x

x

x

25.741

23

x

19.318

19

466.331

795.536

213.533

161.400

364.717
364.717
x
x
x

735.809
735.809
x
x
x

23
23
23

19
19
19

K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH
1. Prehľad o podsúvahových položkách
Názov položky
prenajatý majetok
drobný hmotný majetok
drobný nehmotný majetok
materiál v skladoch civilnej obrany
dlhodobý majetok MH SR

2012
29.511
240.482
4.048
22.194
1.797

2011
242.949
4.048
28.425
1.797

Spoločnosti je poskytnutý účelový spotrebný úver na financovanie osobného vozidla.

3

takýto cudzí majetok je možné účtovať v súlade s §32 ods.2 postupov účtovania
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L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH
Informácie k časti L. písm. a) prílohy č. 3 o podmienených záväzkoch
2012
Druh podmieneného záväzku

Hodnota voči
spriazneným osobám

Hodnota celkom

Zo súdnych rozhodnutí
Z poskytnutých záruk
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov
Zo zmluvy o podriadenom záväzku
Z ručenia
Iné podmienené záväzky

22.134
2011

Druh podmieneného záväzku

Hodnota celkom

Hodnota voči
spriazneným osobám

Zo súdnych rozhodnutí
Z poskytnutých záruk
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov
Zo zmluvy o podriadenom záväzku
Z ručenia
Iné podmienené záväzky
Spoločnosť dňa 19.12.2011 podala odvolanie proti rozhodnutiu, ktorým správca dane vyrubil
rozdiel dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie január-december 2009 pričom môže opäť
vzniknúť súvahový záväzok v sume 22.134,- EUR nakoľko Finančné riaditeľstvo SR vec zrušilo
a vrátilo na ďalšie konanie a rozhodnutie.
Informácie k časti L. písm. c) prílohy č. 3 o podmienenom majetku
Druh podmieneného majetku

2012

2011

Práva zo servisných zmlúv
Práva z poistných zmlúv
Práva z koncesionárskych zmlúv
Práva z licenčných zmlúv
Práva z investovania prostriedkov získaných
oslobodením od dane z príjmov
Práva z privatizácie
Práva zo súdnych sporov
Iné práva
M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH
ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV
Hrubé príjmy členov orgánov spoločnosti za ich činnosť v sledovanom účtovnom období boli vo
výške 191.580,- EUR (v roku 2011, 180.999 EUR).
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Tabuľka: prehľad o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov

Druh príjmu, výhody

Hodnota príjmu, výhody súčasných
členov orgánov
b
štatutárnych
dozorných
iných

a
Peňažné príjmy

34.488
30.627

Časť 1 – 2012
Časť 2 - 2011
157.092
150.372

Nepeňažné príjmy
Peňažné preddavky
Nepeňažné preddavky
Poskytnuté úvery
Poskytnuté záruky
Iné

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH SPOLOČNOSTI
A SPRIAZNENÝMI OSOBAMI
Spoločnosť uskutočnila v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia nasledujúce
transakcie s dcérskou spoločnosťou.
Tabuľka: informácie o záväzkoch voči dcérskej spoločnosti

Dcérska účtovná jednotka
(INTOP s.r.o. )

Kód
druhu
obchodu

a
nákup stravy a občerstvenia
pôžička

b
11
08

Hodnotové vyjadrenie obchodu
2012

2011

c
11.559
15.300

d
20.724
0

O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU
SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ
ZÁVIERKY
Po dni, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali
významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.
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P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ
Tabuľka: prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia
2012

Položka vlastného imania
a
Základné imanie

Stav
k 1.1.2012
b

Prírastky

Úbytky

Presuny

c

d

e

5.958.474

Stav
k 31.12.2012
f
5.958.474

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
Zmena základného imania
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)
z kapitálových vkladov
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí
a rozdelení
Zákonný rezervný fond

-94.281

-207.106

-301.386

23.862

23.862

39.446

6.310

-486.880

195

45.756

Nedeliteľný fond, štatutárne fondy a ostatné fondy
Nerozdelený zisk minulých rokov
Neuhradená strata minulých rokov
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia

57.994

-429.081

63.099

Vyplatené dividendy

-

100.938
-

-

Ostatné položky vlastného imania
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa

Tabuľka: prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie
2011

Položka vlastného imania
a
Základné imanie

Stav
k 1.1.2011
b

Prírastky

Úbytky

Presuny

c

d

e

5.958.474

Stav
k 31.12.2011
f
5.958.474

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
Zmena základného imania
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových
vkladov
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

-14.877

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí
a rozdelení
Zákonný rezervný fond

-79.404

-94.281

23.862

38.350

23.862

1.096

39.446

Nedeliteľný fond, štatutárne fondy a ostatné fondy
Nerozdelený zisk minulých rokov
Neuhradená strata minulých rokov

-496.739

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia

10.955

Vyplatené dividendy

-

Ostatné položky vlastného imania
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa
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Základné imanie sa v priebehu účtovného obdobia nemenilo. O rozdelení výsledku hospodárenia
za účtovné obdobie 2012 vo výške 100.938 EUR rozhodne valné zhromaždenie dňa 14. júna 2013.
Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:
prídel do zákonného rezervného fondu
úhrada straty minulých období.
R. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV
Prehľad peňažných tokov v nasledujúcej tabuľke bol vypracovaný s použitím nepriamej metódy.
Označenie
položky

Obsah položky

2012

2011

111 919

101 672

632 666

700 057

666 336

685 726

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Z/S
A. 1.
A. 1. 1.

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov
(+/-)
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia
z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-),
(súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
(+)

A. 1. 2.

Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do
nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)

A. 1. 3.

Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)

A. 1. 4.

Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)

32 807

-8 866

A. 1. 5.

Zmena stavu opravných položiek (+/-)

-20 249

26 360

A. 1. 6.

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

-72 441

-61 593

A. 1. 7.

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

39 934

A. 1. 8.

Úroky účtované do nákladov (+)

A. 1. 9.

Úroky účtované do výnosov

A.1. 10.

Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným
ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)

A. 1. 11.

Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným
ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)

A. 1. 12.

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

A. 1. 13.

Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok
hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú
osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)

-334

(-)

69 593
-245

-13 387

-10 918

A. 2.

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto
opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými
záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou
peňažných prostriedkov
a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia
z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)

-63 654

35 845

A. 2. 1.

Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)

-330 621

283 440

A. 2. 2.

Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)

223 089

-272 678

A. 2. 3.

Zmena stavu zásob (-/+)

43 878

25 083
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Označenie
položky

Obsah položky

2012

2011

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov,
ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných
tokov (+/-),
(súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)

680 931

837 574

A. 3.

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

334

245

A. 4.

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

-39 934

-69 593

641 331

768 226

A. 2. 4.

A. 5.
A. 6.

A. 7.
A. 8.
A. 9.
A.

Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku,
ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov
a peňažných ekvivalentov (-/+)

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré
sa začleňujú do investičných činností (+)
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých,
ktoré sa začleňujú do finančných činností
(-)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-),
(súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa
začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)

15

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť
(+)
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť
(-)
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-),
(súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)

641 331

768 241

Peňažné toky z investičnej činnosti
B. 1.

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)

-23 509

-20 384

B. 2.

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)

-315 159

-319 793

B. 3.

Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a
podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov,
ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených
na predaj alebo na obchodovanie (-)

B. 4.

Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)

B. 5.

Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)
Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov
a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov,
ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených
na predaj alebo na obchodovanie (+)

13 387

10 918

B. 6.

B. 7.

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej
účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)

B. 8.

Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou
jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku
(+)

B. 9.

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím
osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej
jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)

B. 10.

Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím
osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je
súčasťou konsolidovaného celku (+)
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Označenie
položky

Obsah položky

B. 11.

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

B. 12.

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

B. 13.

Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo
na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky
z finančnej činnosti (-)

B. 14.

Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo
na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky
z finančnej činnosti (+)

B. 15.

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

B. 16.

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)

B. 17.

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

B. 18.

Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)

B. 19.

Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

B.

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

2012

2011

-339 581

-329 259

-306 918

-542 789

Peňažné toky z finančnej činnosti
C. 1.

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

C. 1. 1.

Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)

C. 1. 2.

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

C. 1. 3.

Prijaté peňažné dary (+)

C. 1. 4.

Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)

C. 1. 5.

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

C. 1. 6.

Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)

C. 1. 7.

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

C.1. 8.

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

C. 2.

Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov
z finančnej činnosť,
(súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)

C. 2. 1.

Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)

C. 2. 2.

Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)

C. 2. 3.

Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla
banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli
poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)

C. 2. 4.

Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke
poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov,
ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)

C. 2. 5.

Príjmy z prijatých pôžičiek (+)

176 558

757 483

C. 2. 6.

Výdavky na splácanie pôžičiek (-)

-461 225

-1 278 021
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Označenie
položky

Obsah položky

C. 2. 7.

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

C. 2. 8.

Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých
záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky,
s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu
peňažných tokov (+)

C. 2. 9.

Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých
záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky,
s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu
peňažných tokov (-)

C. 3.

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

C. 4.
C. 5.

Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo
na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej
činnosti (+)

C. 7.

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

C. 8.

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)

C. 9.

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)

D.

2011

-22 251

-22 251

-306 918

-542 789

-5 168

-103 807

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých,
ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)
Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo
na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej
činnosti (-)

C. 6.

C.

2012

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti
(súčet C. 1. až C. 9.)
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet
A + B + C)

E.

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

27 529

131 336

F.

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových
rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka (+/-)

22 361

27 529

G.

Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným
ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)

H.

Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci
účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)

22 361

27 529

U. ČINNOSŤ ZARADENÁ DO OSOBITNEJ KATEGÓRIE PRIEMYSELNEJ VÝROBY
Bez náplne.
V. INFORMÁCIE O FINANČNÝCH VZŤAHOCH S ORGÁNMI VEREJNEJ MOCI
Bez náplne.
W. INFORMÁCIE O SLUŽBÁCH VO VEREJNOM ZÁUJME
Bez náplne.
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PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER NA ROK 2013
CIELE DEFINOVANÉ STRATÉGIOU ROZVOJA
Spoločnosť pokračuje v evolučnom trende zvyšovania výkonnosti k cieľu, ktorým sú na
nasledujúce roky ciele vyjadrené metrikou :





rentabilita tržieb
pridaná hodnota
produktivita práce z pridanej hodnoty
Podiel ON / PH

5 - 10 %
6,97 - 7,63 mil. EUR
21,5 tis. EUR - 33 tis. EUR
77 % - 55 %

CIELE DEFINOVANÉ AKCIONÁROM
Zabezpečiť kontinuálnu tvorbu zdrojov pre inovácie, dlhodobo udržateľný rozvoj spoločnosti a
zvyšovanie akcionárskej hodnoty. Priblížiť sa konkurenčnej úrovni podobných podnikov v EÚ
(akcionárska hodnota 2,36 EUR/akcia/dnes, v roku 2013 dosiahnuť 11,6 - 13,3 EUR/akcia).
Celková likvidita - dosahuje optimálny pomer, čo znamená, že polovica bežných aktív stačí na
krytie bežných pasív
Bežná likvidita - dosahuje tiež optimálny pomer, čo znamená, že spoločnosť má dostatok
hotovosti alebo aktív, ktoré môžu byť okamžite premenené na hotovosť
Koeficient dlhov - je meradlo zadĺženosti. Náš koeficient dlhov ukazuje, že sa znižuje výška
kapitálu veriteľov a signalizuje bezpečnú úroveň dlhov. Za rizikový sa považuje koeficient dlhov
za hranicou 65 %.
Úrokové krytie - všeobecne je považovaný za vyhovujúci pomer 3 (1 na zaplatenie úrokov, 1,5 na
dane a dividendy, 0,5 reinvestovanie).
Návratnosť aktív - má stúpajúci trend, je obrazom rastu výkonnosti spoločnosti.
VÝCHODISKÁ ZOSTAVENÉHO PLÁNU
Základným cieľom podnikateľského zámeru na rok 2013 je udržať v nepredvídateľnom
hospodárskom vývoji v čase prebiehajúcej hospodárskej krízy na globálnych trhoch optimálne
tempo rastu vo väzbe na dosiahnuté tempo rastu rokov 2005-2012 a stabilne ukotviť spoločnosť
v zóne prosperity. Z pohľadu kontinuity sa dostáva podnikateľský zámer do reálnej polohy
a zároveň sa stáva reálnym a náročným motivačným nástrojom riadenia.
Základnou požiadavkou vyplývajúcou z cieľa je dosiahnuť produktivitu práce z pridanej hodnoty
na 1 pracovníka vo výške 16.409,- EUR. Táto nevyhnutná požiadavka predikuje základné aktivity
zamerané na optimalizáciu počtu pracovníkov vo všetkých kategóriách, na flexibilitu
a viacprofesnosť jednicových pracovníkov, na zvýšenie profesionality manažérov s vyústením do
unikátnosti našich ľudských zdrojov.
INVESTÍCIE A OPRAVY
Investičný plán - predpokladá obstaranie investícií v obstarávacích cenách v objeme 1.141 tis.
EUR. Väčšina investícií bude smerovať do dlhodobého hmotného majetku - 1.018 tis. EUR. Do
nehmotného majetku bude investované 33 tis. EUR a do rekonštrukcie stavieb 91 tis. EUR.
V oblasti opráv a údržby pre rok 2013 spoločnosť predpokladá udržať trend zvyšovania
efektívnosti zariadení, najmä v znižovaní prestojov kľúčových strojov, nákladov na opravy strojov,
sledovaní porúch, motohodín, viesť príslušne databázy, pokračovať v preventívnych kontrolách
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kľúčových strojov, vo vykonávaní autonómnej údržby. Udržať operatívnosť servisných
a údržbárskych zásahov vo vzťahu k prestojom strojov z titulu porúch. Tieto činnosti
zabezpečovať vytvorením vlastnej údržby, ktorá by mala zdokonaliť systém riadenia údržby
zefektívnením činnosti súvisiacimi s objednávaním, evidenciou, sledovaním, kontrolou nákladov a
plánovaním rôznych údržieb.
ĽUDSKÉ ZDROJE
Plán pracovníkov a miezd je postavený na potrebe 331 zamestnancov, ktorý vychádza z plánu
predaja a výroby na rok 2013. Členenie podľa jednotlivých kategórií : 214 Rj, z toho na PSV 145
Rj, DPS 15 Rj a PEV - montáž 54 Rj, 41 Rr a 76 THP.
FINANČNÁ OBLASŤ
Podnikateľský zámer na rok 2013 je postavený na základoch, ktoré spoločnosť vybudovala
v predchádzajúcich rokoch implementovaním strategických zámerov a je víziou nového cieľa
a cestou odhaľovania veľkého potenciálu zlepšovania. Táto filozofia je potvrdená zmenou ročného
cieľa, sústredením sa na pridanú hodnotu dosahovanú k osobným nákladom. Základnými
ukazovateľmi, ktoré predpokladá podnikateľský zámer na rok 2013 dosiahnuť sú:
Tržby
Hospodársky výsledok pred zdanením
Pridaná hodnota
Produktivita práce z PH / 1 pracovníka
Osobné náklady / pridaná hodnota

14.759 tis. EUR
586 tis. EUR
5.432 tis. EUR
16.409 EUR/prac.
78,47 %

PLÁN PREDAJA
Celková úroveň predaja vlastných výrobkov v roku 2013 predstavuje 14.294 tis. EUR a vrátane
tržieb za služby a tovar dosiahne úroveň 14.759 tis. EUR. Vychádza zo súčasnej úrovne poznania
náplne obchodných zmlúv, budúcich objednávok a takisto skladby sortimentu výrobkov
obdržaných od rozhodujúcich zákazníkov. K predloženému objemu predaja vlastných výrobkov je
prepočítaná výroba, ktorá vo vnútropodnikových zúčtovacích cenách roku 2012 dosiahne objem 12
mil. EUR. Po výpočte kalkulácií na rok 2013 bude hodnota výroby tovaru upravená.
V oblasti strojárenskej výroby nosnými zákazníkmi sú obchodné a výrobné spoločnosti, s ktorými
spoločnosť už spolupracovala aj v predchádzajúcich rokoch. V strojárenskej výrobe bude predaj
realizovaný v segmente skrinkových programov, posteľových rámov, kovových dielcov,
profilovaných výrobkov v rôznom stupni povrchovej úpravy. Objem predaja strojárenskej výroby
sa predpokladá dosiahnuť v úrovni 11.330 tis. EUR. Po prepočítaní predloženého predaja úsekom
logistiky sme v strojárenskej výrobe kapacitne schopní, pri dodržaní investičného zámeru, výrobu
zvládnuť. Dosiahnutie tohto cieľa predpokladá efektívne využívanie jestvujúcich kapacít,
harmonizáciu nákupnej, výrobnej a odbytovej logistiky a vyvážené finančné zabezpečenie.
Navýšenie predaja oproti výhľadu predaja roku 2012 o 17,3% a je odzrkadlením investícií, ktoré
boli a budú investované do tejto prevádzky začiatkom roku 2011 s podporou európskych fondov
a ktoré plánujeme investovať v priebehu nasledujúceho roka.
V elektrotechnickej výrobe bude realizovaných celkom 2.564 mil. EUR tržieb v rozčlenení na
DPS v objeme 0,303 mil. EUR a elektrotechnická montáž a osádzanie v objeme 2.261 mil. EUR.
Sortiment vo výrobe a predaji v elektrovýrobe - montáži sa v porovnaní s očakávaným
predajom roku 2012 zvyšuje o 26,1 %, čo je spôsobené príchodom nových odberateľov.
Predaj telekomunikačnej techniky vychádza z požiadavky realizovať na slovenskom trhu a trhu
okolitých krajín Strednej Európy technológie V. generácie ústredňovej techniky - Tesla-Phonet
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3000 a PBX Libra v objeme minimálne 400 tis. EUR. V tomto objeme je zohľadnený predpoklad
predaja našej telekomunikačnej techniky pre silové rezorty - hlavne MV SR.
VÝNOSY
Výnosy sú naplánované vo výške 15.121 tis. EUR, z čoho tržby za vlastné výrobky predstavujú
objem 14.294 tis. EUR. Predaj služieb vo výške 465 tis. EUR je tvorený predajom obchodných
služieb (služby OTS) vo výške 238 tis. EUR a predajom ostatných služieb vo výške 227 tis. EUR.
NÁKLADY
Náklady pre rok 2013 sú plánované vo výške 14.535 tis. EUR, z čoho najvyššia nákladová položka
s podielom 43,79 % na celkových nákladoch je spotreba priameho jednicového materiálu vo výške
6.365 tis. EUR. Spotreba je kalkulovaná podľa vývoja aktuálnych posledných nákupných cien
hlavných materiálových položiek a plánovanej štruktúry predaja jednotlivých sortimentných skupín
výrobkov. Do spotreby sú započítané obstarávacie náklady vo výške 111 tis. EUR, nadspotreba
jednicového materiálu (odpad z balov) - 12 tis. EUR, materiálové náklady na vnútornú nekvalitu 12 tis. EUR, úspora jednicového materiálu 12 tis. EUR a materiálové náklady na vlastnú spotrebu
za 10 tis. EUR.
Spotreba energií bola prepočítaná a naplánovaná v celkovom objeme 1.167 tis. EUR, z čoho
tepelná energia predstavuje 671 tis. EUR a elektrická energia 492 tis. EUR, spotreba pozemnej
vody je plánovaná v objeme 4 tis. EUR.
V nákladoch sú vytvorená opravné položky k zásobám vo výške 110 tis. EUR z titulu umorenia
dubióznych zásob vzniknutých v predchádzajúcich rokoch. V pláne sú vytvorené opravné položky
50 tis. EUR k jednicovému materiálu, 20 tis. EUR k polotovarom vlastnej výroby a 40 tis. EUR
k hotovým výrobkom.
Spotreba režijných položiek (režijný materiál, opravy a udržiavanie, cestovné, náklady na
reprezentáciu) sú plánované vo výške 613 tis. EUR a náklady na ostatné služby vo výške 1.053 tis.
EUR.
Dane a poplatky sú plánované vo výške 59 tis. EUR, čo tvorí hlavne daň z nehnuteľnosti
a poplatky za distribúciu energie, znečistenie ovzdušia a odpad. Ostatné prevádzkové náklady v
objeme 73 tis. EUR, čo predstavujú hlavne poistenia majetky, osôb vo výške 59 tis. EUR a členské
príspevky. Plán odpisov predpokladá v roku 2013 zúčtovať do nákladov celkom 813 tis. EUR.
Vo finančných nákladoch sú rozhodujúcou položkou nákladové úroky za 50 tis. EUR, kde sú
uvažované úroky z úverov z predchádzajúcich rokov a nový úver pre Euro fondy. Spoločnosť
predpokladá dosiahnuť v roku 2013 objem pridanej hodnoty 5.432 tis. EUR - index rastu 1,25
oproti výhľadu roku 2012. Pomerový ukazovateľ pridaná hodnota k osobným nákladom
predstavuje tento objem podiel 127,43 %, prevrátený ukazovateľ „objem osobných nákladov
z pridanej hodnoty“ je vyjadrený v úrovni 78,47%.
Spoločnosť vytvorí v roku 2013 výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške 586 tis. EUR.
Plánovaný objem výsledku hospodárenia pred zdanením a úrokmi (EBIT) dosiahne úroveň 635 tis.
EUR a plánovaný objem výsledku hospodárenia pred zdanením, odpismi a úrokmi (EBITDA) bude
vo výške 1.448 tis. EUR.
PRÍLEŽITOSTI A HROZBY
V podnikateľskom pláne pre rok 2013 je uvažované s predpokladom stability určitého vývoja cien
jednotlivých nakupovaných tovarov a služieb so zakomponovaním miery predikcie vývoja
odberateľského prostredia. Na základe možných ohrození a príležitostí nad rámec predikcie je
nevyhnutné spomenúť nasledovné kritické momenty:
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Mimoriadne príležitosti
- prenájom nehnuteľností
- vysoký záujem o predaj ústrední

Mimoriadne hrozby
- vývoj predaja
- vývoj cien plechov a elektr. súčiatok
- úspešnosť získavania zákaziek
v elektromontáži

- úpadok konkurencie

Spoločnosť prijala stratégiu rozvoja s cieľom využitia silných stránok a rozvíjajúcich sa príležitostí
na trhu s elimináciou konkurencie formou kvalitných dodávok načas s potenciálom úzkej
spolupráce v oblasti inžinieringu vývoja finálnej podoby výrobkov. Spoločnosť sa nachádza v
rastovej krivke obratu a neustáleho zlepšovania hospodárskeho výsledku so snahou znižovania
obrátky investičného a obežného majetku ako aj nákladov na vyrobenú produkciu.

NÁVRH NA VYSPORIADANIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU
Výkonné vedenie spoločnosti predložilo účtovnú závierku audítorovi spoločnosti na posúdenie
použitých účtovných princípov, zhodnotenie a overenie dôkazov, ktoré sú v nej obsiahnuté. Ročná
účtovná závierka za rok 2012 predložená na valné zhromaždenie, ktoré bude konané dňa 14.
júna 2013 obsahuje všetky dostupné a dokladované príjmy a výdavky spoločnosti, údaje o
známych skutočnostiach ku dňu jej zostavenia, ktoré mali podstatný vplyv na vykázaný výsledok
hospodárenia a udalostiach, ktoré nie sú súčasťou účtovnej závierky a sú opísané v poznámkach
k účtovnej závierke. Všetky tieto skutočnosti sú obsahom predloženej výročnej správy za rok 2012.
Dozorná rada na svojom riadnom zasadnutí, výsledky účtovnej závierky roku 2012 zobrala na
vedomie a uložila predstavenstvu predložiť ich na valné zhromaždenie. Predstavenstvo spoločnosti
navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu dosiahnutý účtovný zisk za rok 2012 vo výške
100.937,61 EUR vysporiadať nasledovne:
v prospech účtu 421 (zákonný rezervný fond) vo výške 10.093,76 EUR
v prospech účtu 429 (neuhradená strata minulých rokov) vo výške 90.843,85 EUR

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K VÝROČNEJ SPRÁVE
1. INFORMÁCIE O TOM, ČI ÚČTOVNA JEDNOTKA MÁ ORGANIZAČNU ZLOŽKU
V ZAHRANIČÍ
Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.
2. INFORMÁCIE O VPLYVE ČINNOSTI ÚČTOVNEJ JEDNOTKY NA ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE A NA ZAMESTNANOSŤ
Spoločnosť obhájila certifikát noriem ISO 9001:2008 a 14001:2004 čím potvrdila plnenie úloh
v oblasti ochrany životného prostredia a prevencie znečisťovania životného prostredia. Taktiež je
členom Zväzu elektrotechnického priemyslu a dodržiava záväzky vyplývajúce z Kolektívnej
zmluvy vyššieho stupňa a Podnikovej kolektívnej zmluvy. Po dni, ku ktorému sa účtovná závierka
zostavuje nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na zamestnanosť.
Spoločnosť sa nachádza v lokalite, ktorá hraničí s chránenou prírodnou oblasťou TANAP a
NAPANT, medzi Nízkymi a Vysokými Tatrami. V tejto oblasti sú kladené vysoké nároky na
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ekologickú nezávadnosť výrobného procesu. Vďaka systematickému prístupu sa darí všetky
sledované hodnoty znečistenia udržať v súlade s platnou legislatívou. Zo strany orgánov štátnej
správy bolo obnovené povolenie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a povolenie na
zhromažďovanie nebezpečných odpadov bez predchádzajúceho triedenia. Zo strany SIŽP bola v
priebehu roka vykonaná kontrola nakladania s odpadovými vodami.

VYHLÁSENIE O SPRÁVE A RIADENÍ
TESLA Liptovský Hrádok a.s. so sídlom Pálenica 53/79. 033 17 Liptovský Hrádok, IČO:
00009687, zapísaná v obchodnom registri Okresného sudu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka č.9/L, v
súlade s § 20 ods. 6, 7 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
a v súlade s pravidlami pre prijatie akcií na kótovaný hlavný a paralelný trh Burzy cenných
papierov v Bratislave a.s. predkladá vyhlásenie o dodržiavaní správy a riadenia spoločnosti za
rok 2012. V jednotlivých bodoch nasledovne:
ods.6 písm. a) - odkaz na kódex o riadení spoločnosti, dostupnosť,
Spoločnosť sa riadi sústavou vnútropodnikových predpisov - Stanovy spoločnosti,
Organizačný poriadok, Pracovný poriadok, Etický kódex, Kolektívna zmluva, Príručka riadenia
spoločnosti, Príručka tímovej práce, Rozhodnutia predsedu predstavenstva, Rozhodnutia
generálneho riaditeľa, Riadiace predpisy a Pracovné inštrukcie. Etický kódex je zverejnený na
internetovej stránke www.teslalh.sk. Zamestnanci spoločnosti sú oboznámení so všetkými
vnútropodnikovými predpismi.
Spoločnosť dodržiavaním princípov zjednoteného Kódexu správy a riadenia spoločností na
Slovensku (kódex sa nachádza na www.bsse.sk) a pravidiel Burzy cenných papierov zabezpečuje
akcionárom, investorom ako i tretím stranám rovnaký prístup k všetkým relevantným informáciám,
na základe ktorých môžu prijímať kvalifikované rozhodnutia v oblasti investícií i obchodu.
ods.6 písm. b) - informácie o metódach riadenia,
Informácie o metódach riadenia - Príručka riadenia spoločnosti je základným dokumentom
systému riadenia kvality a environmentu zostavený v súlade s požiadavkami medzinárodných
noriem ISO 9001 a IDO 14001.
ods.6 písm. c) - informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti,
Spoločnosť dodržiava kódex, sústavu vnútropodnikových predpisov a žiadne odchýlky
nenastávajú.
ods.6 písm. d) - opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík,
Za procesy riadenie rizika a vnútornej kontroly sú v spoločnosti zodpovedné útvary
kontrolingu a kvality.
ods.6 písm. e) - informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv
akcionárov a postupu ich vykonávania,
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí:
1. zmena stanov, ak zákon neustanovuje inak,
2. rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania,
3. rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,
4. voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti s výnimkou členov dozornej rady volených
a odvolávaných zamestnancami,
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5. schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej účtovnej závierky,
rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém a dividend po odsúhlasení
dozornou radou,
6. schválenie výročnej správy,
7. rozhodovanie o tom, že verejná akciová spoločnosť prestáva obchodovať so svojimi akciami na
regulovanom trhu a že sa stáva súkromnou akciovou spoločnosťou, ak po prijatí tohto
rozhodnutia príjme burza akcie spoločnosti na obchodovanie na regulovanom trhu, spoločnosť
sa opäť stáva verejnou akciovou spoločnosťou,
8. rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere
a naopak,
9. rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,
10. rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
11. rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré stanovy a právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného
zhromaždenia.
V roku 2012 zasadalo valné zhromaždenie jedenkrát - dňa 31.5.2012, na svojom zasadnutí
schválilo účtovnú závierku spoločnosti za rok 2011. Dosiahnutý zisk vo výške 63.099,- EUR bol
zaúčtovaný v prospech účtu 421 (zákonný rezervný fond) vo výške 6.310,- EUR a v prospech účtu
429 (neuhradená strata minulých rokov) vo výške 56.789,- EUR.
Hlavné body programu riadneho valného zhromaždenia boli:
1. Otvorenie, kontrola uznášania schopnosti a schválenie rokovacieho poriadku.
2. Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
a osôb poverených sčítaním hlasov.
3. Výročná správa predstavenstva za rok 2011, riadna individuálna účtovná závierka
spoločnosti za rok 2011 a návrh na vyrovnanie hospodárskeho výsledku za rok 2011.
4. Správa audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2011.
5. Správa DR spoločnosti o preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2011
a správa Výboru pre audit za rok 2011.
6. Schválenie výročnej správy predstavenstva za rok 2011, riadnej individuálnej účtovnej
závierky spoločnosti za rok 2011 a návrh na vyrovnanie hospodárskeho výsledku za rok
2011.
7. Schválenie audítora pre rok 2012.
8. Záver.
Zisk bežného obdobia vo výške 100.938,- EUR bude predložený valnému zhromaždeniu na
schválenie dňa 14. júna 2013 v súlade s platnými právnymi predpismi a Stanovami spoločnosti.
Predstavenstvo spoločnosti navrhuje zaúčtovanie dosiahnutého zisku v prospech účtu 421 (zákonný
rezervný fond) vo výške 10.094,- EUR a v prospech účtu 429 (neuhradená strata minulých rokov)
vo výške 90.844,- EUR.
PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV:
1. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy. Akcionárom
spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba.
2. Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto právo
uplatňujú zásadne na valnom zhromaždení, pričom musia rešpektovať organizačné opatrenia
platné pre konanie valného zhromaždenia. Na valnom zhromaždení môže akcionár požadovať
vysvetlenia, podávať návrhy k prerokúvanému programu a hlasovať a byť volený do orgánov
spoločnosti.
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3. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení osobne, alebo v zastúpení na
základe písomného splnomocnenia. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení
splnomocnený písomným plnomocenstvom obsahujúcim názov a sídlo právnickej osoby alebo
meno, priezvisko a bydlisko fyzickej osoby tak akcionára, ako aj splnomocnenca, počet
a menovitú hodnotu akcií, ktoré ho oprávňujú k hlasovaniu a úradne overený podpis akcionára.
Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie zúčastní valného zhromaždenia, jeho
splnomocnenie sa stane bezpredmetným. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon
hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým
splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom
zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak viacerí akcionári udelili písomné
splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže hlasovať za každého
zastúpeného akcionára samostatne.
4. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného
imania.
5. Akcionár po dobu trvania spoločnosti, ani v prípade jej zrušenia, nie je oprávnený požadovať
vrátenie svojich majetkových vkladov, ale má nárok na podiel na likvidačnom zostatku
v prípade likvidácie spoločnosti.
6. Výkon práv akcionára sa nemôže pred konaním valného zhromaždenia podmieniť uložením
akcií na účet inej osoby, prevedením na inú osobu alebo vykonaním ich registrácie na meno inej
osoby podľa osobitného predpisu.
ods.6 písm. f) - informácie o zložení a činnosti orgánov spoločnosti a ich výborov,
Mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov :
PREDSTAVENSTVO
Funkcia
Predseda predstavenstva
Člen predstavenstva
Člen predstavenstva

Meno
Ing. Roman Palaj
Ing. Ján Matej
Ing. Peter Zuzčák

DOZORNÁ RADA
Funkcia
Predseda dozornej rady

Meno
Ing. Jozef Hric

Podpredseda dozornej rady

Ing. Petr Valent

Člen dozornej rady

Ján Závodný

VÝBOR PRE AUDIT
Funkcia
Predseda výboru
Člen výboru
Člen výboru

Meno
Ing. Jana Čajnáková
Ing. Jozef Hric
Ján Závodný

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej
mene. Za rok 2012 predstavenstvo zasadalo 11 krát, jeho hlavná činnosť bola zameraná na:
 ekonomickú analýzu hospodárenia spoločnosti za jednotlivé mesiace
 zhodnotenie činnosti riaditeľov úsekov za rok 2011 predsedom predstavenstva
 správa o hospodárskych výsledkoch spoločnosti INTOP s.r.o. za rok 2011
 správa o hospodárskych výsledkoch TESLA Liptovský Hrádok a.s. za rok 2011
 prerokovanie a schválenie materiálov predkladaných na Valné zhromaždenie spoločnosti
 stav plnenia úpravy noriem a plnenie nadvýkonu za január - marec 2012
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 stav čerpania nadčasov, prekážok v práci a prestojov za január - apríl 2012
 stav čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ na rok 2013, stav žiadostí o čerpaní fondov
 návrh plánu práce predstavenstva na II. polrok 2012
 hodnotenie rozhodujúcich odberateľov
 východiská spracovania, návrh a schválenie podnikateľského zámeru TESLA Liptovský Hrádok
a.s. na rok 2013
 schválenie podnikateľského zámeru spoločnosti INTOP s.r.o. na rok 2013
 schválenie podnikateľského zámeru TESLA Liptovský Hrádok a.s. na rok 2012
 plán údržby a modernizácie budov na rok 2013
 očakávané splnenie podnikateľského zámeru za rok 2012 TESLA Liptovský Hrádok a.s.
 návrh plánu práce predstavenstva na I. polrok 2013
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje
spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť
spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi
a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti, najmä:
1. určuje podnikateľskú (výrobnú, obchodnú a finančnú) stratégiu spoločnosti a prijíma s tým
súvisiace opatrenia a rozhodnutia po schválení dozornou radou spoločnosti, vrátane povinnosti
predkladania jednotlivých správ počas hospodárskeho roka na zasadnutie dozornej rady,
vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné
záležitosti,
2. vykonáva zamestnávateľské práva,
3. zvoláva valné zhromaždenie,
4. vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
5. rozhoduje o použití rezervného fondu,
6. zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných
dokladov spoločnosti,
7. organizuje voľby členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti v spolupráci
s odborovou organizáciou,
8. vedie zoznam akcionárov, ktorý obsahuje názov a sídlo, alebo meno a priezvisko, bydlisko,
rodné číslo, počet akcií,
9. predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:
 návrhy na zmeny Stanov po odsúhlasení dozornou radou,
 návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania,
 ročnú účtovnú závierku spoločnosti spolu so správou o podnikateľskej činnosti
spoločnosti a o stave jej majetku, ktorá je súčasťou výročnej správy, návrh na rozdelenie
vytvoreného zisku alebo úhrade strát a určenie výšky a spôsobu vyplatenia dividend
a tantiém,
 návrh na zrušenie spoločnosti a návrh na zmenu právnej formy,
 návrh o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze,
10. informuje valné zhromaždenie a dozornú radu:
 o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci
rok po schválení dozornou radou spoločnosti
 o obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka po schválení dozornou radou
spoločnosti a zapracovaním jej pripomienok
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 o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj
o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti.
Činnosť predstavenstva sa zabezpečuje v zmysle Štatútu predstavenstva. Štatút predstavenstva
nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia dozornou radou spoločnosti. Zasadnutie predstavenstva
je schopné uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov predstavenstva.
K platnosti rozhodnutia predstavenstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných
členov predstavenstva. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu predstavenstva.
Rozhodnutie predstavenstva môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad nahradené písomným
prehlásením všetkých členov predstavenstva, že s navrhovaným opatrením súhlasia. Za písomnú
formu sa považujú aj prostriedky oznamovacej techniky. Výkon funkcie člena predstavenstva je
nezastupiteľný. Člen predstavenstva je povinný vykonávať svoju funkciu v tomto štatutárnom
orgáne osobne a nemôže poveriť tretiu osobu, aby ho zastupovala.
Na členov predstavenstva sa vzťahujú ustanovenia o zákaze konkurencie a člen predstavenstva
nesmie:
 vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavrieť obchody, ktoré súvisia
s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
 sprostredkúvať pre iné osoby obchody spoločnosti,
 zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
 vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu inej právnickej
osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní
sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom.
Náklady spojené s výkonom činnosti predstavenstva uhrádza spoločnosť. Členom
predstavenstva prislúcha za výkon funkcie odmena, ktorú schvaľuje dozorná rada. Predsedu
predstavenstva volí a odvoláva dozorná rada spoločnosti.
Za spoločnosť sú oprávnení konať a za spoločnosť podpisovať vždy dvaja členovia
predstavenstva spoločne.
Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému
menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

















Dozorná rada spoločnosti za rok 2012 zasadala 11 krát, jej hlavná činnosť bola zameraná na:
ekonomickú analýzu hospodárenia spoločnosti za jednotlivé mesiace
zhodnotenie činnosti riaditeľov úsekov za rok 2011
správa o hospodárskych výsledkoch spoločnosti INTOP s.r.o. za rok 2011
správa o hospodárskych výsledkoch TESLA Liptovský Hrádok a.s. za rok 2011
prerokovanie a schválenie materiálov predkladaných na Valné zhromaždenie spoločnosti
stav plnenia úpravy noriem a plnenia nadvýkonu
stav čerpania nadčasov, prekážok v práci a prestojov
stav čerpania fin. prostriedkov z fondov EÚ na rok 2013, stav žiadostí o čerpaní fondov z EÚ
hodnotenie rozhodujúcich odberateľov za január - júl 2012
východiská a návrh spracovania podnikateľského zámeru na rok 2013
očakávané splnenie podnikateľského zámeru TESLA Liptovský Hrádok a.s. roku 2012
schválenie podnikateľského zámeru spoločnosti INTOP s.r.o. na rok 2013
schválenie podnikateľského zámeru TESLA Liptovský Hrádok a.s. na rok 2013
plán údržby a modernizácie budov na rok 2013
návrh plánu práce dozornej rady na I. polrok 2013
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Činnosť výboru pre audit v hodnotenom roku 2012 bola zameraná hlavne na sledovanie
auditu individuálnej účtovnej závierky, na kontrolu nezávislosti audítora, predovšetkým
nezávislosti služieb ním poskytovaných. O tejto skutočnosti svedčí predložené čestné vyhlásenie
spoločnosti, poskytujúcej audítorské služby. Výbor pre audit nielenže priebežne sledoval a
kontroloval zostavovanie účtovnej závierky, ale aj efektivitu vnútornej kontroly a systém riadenia
rizík v spoločnosti.
Výbor pre audit na základe opätovného získania potvrdenia objektívnosti a snahy o neustále
zvyšovanie kvality a zmeny pohľadu na kontrolovanú oblasť navrhuje aj pre rok 2013 audítorskú
spoločnosť PKF Slovensko s.r.o..
ods.7 písm. a) - údaje o štruktúre základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré
neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte,









Základné imanie spoločnosti je 5.958.474,210700 EUR.
Základné imanie spoločnosti ku dňu jej vzniku bolo vytvorené vkladom zakladateľa
uvedeným v zakladateľskej listine.
Základné imanie je rozdelené na 398.900 akcií na doručiteľa, pričom menovitá hodnota
jednej akcie na doručiteľa je 14,937263 EUR. S akciou je podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov (ďalej len „právny predpis“) a týchto stanov spojené právo akcionára na
riadení spoločnosti, na podiel z jej zisku a z likvidačného zostatku po zrušení spoločnosti.
Akcia je voľne prevoditeľná jej odovzdaním a práva s ňou spojené má jej držiteľ. S akciou
je spojené hlasovacie právo v plnom rozsahu.
Akcie sú vydané v podobe zaknihovaných cenných papierov v zákonom stanovenej
evidencii.
Všetky akcie vydané spoločnosťou sú verejne obchodovateľné podľa osobitného zákona.

ods.7 písm. b) - údaje o obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov
Prevoditeľnosť cenných papierov - akcií nie je obmedzená.
ods.7 písm. c) - údaje o kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu,



TLH - HOLDING, a.s. Bratislava - 72,89 % podiel na základnom imaní,
ostatní drobní akcionári: 27,11 % podiel na základnom imaní.

ods.7 písm. d) - údaje o majiteľoch CP s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto
práv,
Žiadny z akcionárov nedisponuje osobitnými právami kontroly.
ods.7 písm. e) - údaje o obmedzeniach hlasovacích práv,
Hlasovacie práva akcionárov nie sú obmedzené a sú v súlade s platnou právnou úpravou.
ods.7 písm. f) - údaje o dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré
môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv,
Spoločnosť nemá uzatvorené takéto dohody.
ods.7 písm. g) - údaje o pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho
orgánu a zmenu stanov,
Predstavenstvo volí a odvoláva dozorná rada spoločnosti na základe súhlasu väčšiny svojich
členov. Predstavenstvo predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie návrhy na zmenu stanov
spoločnosti.
ods.7 písm. h) - údaje o právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť
o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií,
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Predstavenstvo predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie návrhy na zvýšenie
a zníženie základného imania. O zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti rozhoduje
valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Ak bolo vydaných
viac druhov akcií, vyžaduje sa táto väčšina hlasov u prítomných akcionárov každého druhu akcií.
Uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania sa ukladá do zbierky listín.
Zvýšenie základného imania môže byť vykonané upísaním nových akcií alebo zvýšením
základného imania z majetku spoločnosti prevyšujúceho základné imanie alebo zvýšením
základného imania predstavenstvom. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej
hodnoty akcií alebo vzatím časti akcií z obehu. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení alebo
znížení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice.
V prípade upisovania nových akcií pri zvýšení základného imania majú doterajší akcionári
predkupné právo na upisovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere, v akom sa ich
akcie podieľajú na doterajšom základnom imaní.
ods.7 písm. i) - údaje o všetkých významných dohodách, ktorých je zmluvnou stranou a ktoré
nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných
pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch s výnimkou prípadu,
ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo,
Spoločnosť nemá uzatvorené takéto dohody.
ods.7 písm. j) - údaje o všetkých dohodách uzatvorených medzi ňou a členmi jej orgánov alebo
zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný
pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo
strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí
v dôsledku ponuky na prevzatie,
Všetky pracovné zmluvy a dohody medzi štatutárnym orgánom a zamestnancami
spoločnosti sú v súlade so Zákonníkom práce, Podnikovou kolektívnou zmluvou a Mzdovým
predpisom na rok 2012.
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