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I.  ORGÁNY SPOLOČNOSTI 
 
 
 
Predstavenstvo: 
 
 
Ing. Peter Slimák    predseda 
Ing. Mária Mikolajová   podpredseda 
Ing. Vladimír Melikant   člen 
Ing. Anton Vidiš    člen 
p. Štefan Petrík    člen 
 
 
Dozorná rada: 
 
 
Ing. Július Medveď, CSc.  predseda 
Ing. Juraj Meitner   člen 
Vladimír Majerčák             člen 
 
  
                  Predmetom činnosti akciovej spoločnosti je: 
 

- výroba mlynských, cestovinárskych, pekárskych a cukrárskych  
            výrobkov, 

- výroba trvanlivého pečiva, 
- výroba potravinárskych koncentrátov, prísad a pochutín, 
- nákup obilia, 
- nákup a predaj potravinárskych výrobkov. 

 
                 Spoločnosť bola založená na čas neurčitý. 
 
                 Spoločnosť tvoria tri závody:  
 

- mlyn Spišská Nová Ves 
- cestovináreň Spišská Nová Ves 
- pekáreň Spišská Nová Ves s prevádzkou pekáreň a cukráreň 
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II.   PROFIL SPOLOČNOSTI 
 
Akciová spoločnosť MPC CESSI a.s. so sídlom Mlynská 22, Spišská Nová Ves, 

vznikla zakladateľskou listinou Fondu národného majetku so sídlom v Bratislave, 
Drieňová č. 27, v súlade so schváleným privatizačným projektom č. 410 zo dňa 
23.4.1992. Zapísaná je v obchodnom registri Obvodného súdu v Košiciach v odd. Sa 
vo vložke 247/V. 
 
Deň vzniku akciovej spoločnosti je 1. máj 1992 a pridelené IČO 31651445. 
 
Základné imanie spoločnosti predstavuje  3 298 000 €. 
 
Nepeňažný vklad zakladateľa predstavoval ku dňu založenia celkom 122 181 tis. Sk, 
 

z toho:    základné imanie                                           91 094 tis. Sk 
                   rezervný fond                                                 9 109 tis. Sk 
                   prevádzkové a účelové fondy                    16 290 tis. Sk 
                   rezervy a ostatné časové rozlíšenia             5 688 tis. Sk   
 

       Mimoriadne valné zhromaždenie, usporiadané Fondom národného majetku        
 SR ako jediným akcionárom, dňa 14.12.1992 rozhodlo o zvýšení základného  
 imania spoločnosti na základe mimoriadnej účtovnej závierky ku dňu vzniku     
 spoločnosti z pôvodných 91 094 tis. Sk o 5 767 tis. Sk na 96 851 tis. Sk vydaním 
 5 757 ks akcií na majiteľa v menovitej hodnote 1 000,- Sk v prospech akcionára  
 Fondu národného majetku SR  a o zvýšení rezervného fondu z pôvodných 9 109  
 tis. Sk o 576 tis. Sk na 9 685 tis. Sk.  Valné zhromaždenie dňa 14.4.1999  navýšilo  
 základné imanie o 149 tis. Sk, vydaním 149 prioritných akcií na meno.  
       Základné imanie spoločnosti bolo vytvorené vkladom zakladateľa uvedeným 
 v zakladateľskej listine ku dňu vzniku vydaním: 

         - 96851 kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe   
            pričom menovitá hodnota jednej akcie je  1 000,- Sk 

               - 149 prioritných akcií spoločnosti na meno v listinnej podobe, pričom menovitá 
hodnota jednej akcie je  1 000,- Sk 

 
      Spoločnosť dňa 23.10.2008 schválila uznesenie predstavenstva o premene 
menovitej hodnoty akcií a základného imania. Pri premene menovitej hodnoty akcií 
a základného imania bol použitý konverzný kurz 30,1260 SKK/EUR. Pôvodná 
menovitá hodnota vo výške 1 000,- Sk, čo predstavuje 33,1939 EUR bola zaokrúhlená 
na 34 EUR za jednu akciu.  
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III.   SPRÁVA PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI             
        O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI, STAVE MAJETKU  
        A FINANČNOM HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2009 
 
Uplynulý hospodársky rok v akciovej spoločnosti MPC CESSI a.s. bol ovplyvnený 

vstupom Slovenska do európskej menovej únie a  svetovou hospodárskou 
a finančnou  krízou.  

Výrazne sťažené podmienky hospodárenia spoločnosť zvládla a vykázala za rok 
2009 účtovný výsledok hospodárenia  - zisk vo výške  500 500 EUR . 

Oproti roku 2008 ide o zvýšenie zisku o 95,5 %, čo je v absolútnom vyjadrení 
244 495 EUR. Na raste zisku sa podieľali výsledky spoločnosti  z hospodárskej 
činnosti ( zvýšenie zisku o 37,7 % ) a z finančnej činnosti ( zníženie straty o 61 % ). 
 
      Vytvorený čistý zisk 500 500 EUR bol vykázaný v súlade so zákonom 
o účtovníctve a postupmi účtovania. 

 
     Podiel vlastných zdrojov na krytí majetku spoločnosti dosiahol úroveň 55,4 %. 
Podiel vlastného imania na 1 akciu k 31. decembru 2009 dosiahol hodnotu 90,8 EUR. 
Vytvorený čistý zisk za rok 2009 predstavoval čiastku 5,16 EUR na jednu akciu. 
Financovanie spoločnosti v priebehu celého roka bolo vyrovnané. 
Optimálna miera zisku za rok 2009 vytvorila opätovnú možnosť uplatňovania 
dividendovej politiky voči akcionárom , pri zachovaní vysokej úrovne starostlivosti 
o technologické zariadenie, vrátane jeho ďalšej modernizácie. 

   
Rok 2009 bol komplikovaný a finančná kríza v tomto roku citeľne postihla všetky 

európske krajiny. Euro sa stalo relatívne stabilnou menou. V okolitých krajinách však 
začali národné meny oslabovať, čo malo zásadný vplyv na ďalší vývoj slovenského 
trhu a zmenu nákupného správania obyvateľstva. Jedným z dôsledkov bola nákupná 
turistika Slovákov do susedných krajín, ku ktorej dochádzalo vo vyhranenej forme 
najmä v prvej polovici roka. V dôsledku silnej meny sa  zvýšil aj dovoz potravín, 
ktoré sa stali pre Slovákov lacnejšie. Ďalším prejavom svetovej krízy bol aj  výrazné 
zvýšenie nezamestnanosti a znižovanie platov, ktoré viedlo k zníženiu 
kúpyschopnosti slovenského obyvateľstva. 
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Obchodné reťazce reagovali na túto situáciu rôznymi reklamnými kampaňami na 

znovuzískanie migrujúcich zákazníkov, ako aj znižovaním pultových cien prakticky 
všetkých výrobkov, ale hlavne potravín . Znižovanie cien sa dotklo všetkých  našich 
vyrábaných komodít ( hlavne rožok, chlieb, múka DSB, ale aj cestoviny )  .   

 
Nepriaznivá trhová situácia prinútila takmer všetky firmy siahnuť po balíčku 

úsporných opatrení. Hlavným východiskom sa stala úspora všetkých vstupov 
s cieľom dosiahnutia vyššej produktivity  práce a rentability výroby a predaja. Aj 
prioritou nášho riadenia sa stalo dodržiavanie stanovených zásad úsporného 
hospodárenia firmy, na ktorom sa dohodli členovia predstavenstva spoločnosti, a to 
najmä znižovaním nákladov . Splniť plánované  ekonomické úlohy od vstupov cez 
výrobný proces až po mzdové a finančné náklady firmy sa podarilo splniť, aj napriek 
vysokému prepadu objemu výroby a predaja . Medzi naše najväčšie úspechy určite 
patrí skutočnosť, že sme pre nepriaznivú situáciu na trhoch nemuseli prepúšťať 
žiadneho zamestnanca. 

Najväčší pokles vo výnosoch  bol zaznamenaný vo výrobe  - pokles o 22,8 % 
oproti predchádzajúcemu roku. Ten však bol sprevádzaný ešte prudkejším poklesom 
výrobnej spotreby o 27,8 %, čo sa prejavilo na hospodárskych výsledkoch.   
 

Rozhodujúcou úlohou pre najbližšie obdobie je eliminovať dôsledky hospodárskej 
krízy, najmä prepad tržieb následkom poklesu výroby a znížením realizačných cien 
finálnych výrobkov, dbať na zachovanie obchodných vzťahov , viac vychádzať 
v ústrety požiadavkám a nárokom partnerov. A to nie len cenovou, či kvalitatívnou 
politikou, ale predovšetkým servisom a pridanými službami. 

Na našej strane stojí dobrá kvalita našich výrobkov preverená desaťročiami 
a tradícia , na ktorej si zakladáme my i naši konzumenti. 
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PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ 
 
Systém riadenia kvality v našej spoločnosti je certifikovaný podľa noriem ISO 

9001:2000 spoločnosťou SGS United. Spoločnosť vlastní certifikát HACCP a od 
januára 2009 sa  v spoločnosti zavádzal  systém riadenia bezpečnosti výrobkov podľa 
normy ISO 22 000 : 2005 a štandardu IFS, verzia č.5, ktorého úspešné zavŕšenie bude 
ukončené v marci 2010 získaním certifikátu. 

 
Objem výroby v hmotných jednotkách bol nižší v porovnaní s predchádzajúcim  

rokom o 13 261 ton za spoločnosť. Jednotlivé závody nezabezpečili plánovaný objem 
výroby okrem závodu cukráreň, ktorý  plán  splnil na 101,65%. 
 

Pekárenská výroba  s objemom 3 868 ton bola v porovnaní s rokom 2008 nižšia 
o 363 ton, z toho výpad vo výrobe chleba bol 314 ton, vo výrobe pšeničného pečiva 
25 ton a pokles 24 ton u ostatných pekárenských výrobkov. Trh  pekárenských 
výrobkov je dlhodobo značne komplikovaný. Veľké objemy predaja sa realizujú 
v predajniach reťazcov a domácich sietí, čo ukrajuje iným, menším, či nezávislým 

predajniam. Existuje značne 
vysoká miera konkurencie, 
v jednotlivých regiónoch 
nepôsobia iba miestne 
pekárne, realizujú sa aj závozy 
z iných vzdialených pekárni.    

 
Tlak na ceny pekárenských 

výrobkov je dlhodobo známy. 
Vyostrovanie konkurenčného 
boja medzi reťazcami sa 
nevyhlo ani nášmu regiónu. 
Žiaľ,  musíme konštatovať, že 

dlhodobý pokles predaja  našich pekárenských výrobkov sa nepodarilo zastaviť ani 
v roku 2009. Vysoká konkurencia a podelenie predaja pre reťazce a obchodné siete 
medzi veľké pekárne a zoskupenia  je už štandardom. 
 

V roku 2009 sa v závode pekáreň ukončila investičná akcia montáže a uvedenia 
technológie mrazenia a chladenia. Táto investičná akcia pozostávala z montáže 
nosnej konštrukcie umiestnenej na streche expedície a montáže technologických 
zariadení: šokového mraziaceho boxu, mraziarenského skladu a troch 
poloautomatických stopkysiarní. 
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 Spustenie nového  systému výroby jemného pečiva s využitím tejto technológie sa 
viaže k dátumu 1.9.2009 a naväzuje na spustenie a využívanie kontinuálnej výroby 
jemného pečiva na novej linke Rondo polyline.  
Inovácia a modernizácia strojov a zariadení sa v závode pekáreň realizovala aj vo 
výrobe bežného a jemného pečiva, vyrábaného čerstvého denne. Išlo o kúpu nového 
deliaceho stroja s predkysiarňou surových klonkov a nového rohlíkového stroja na 
tvarovanie pečiva.  Vyriešili sa takto  značné odchýlky hmotností u menovaného 
pečiva pri delení cesta na bývalej deličke.  
      V roku 2009 sa uskutočnili aj zásahy do technologického procesu výroby 
plundrového cesta a v procese výroby chleba sme zaznamenali úpravu technológie 
výroby. V oblasti výroby baleného chleba došlo k zmene jeho balenia a to zo 
strečovej fólie na balenie do polypropylénových vrecúšok s papierovým klipom. Ide 
o pracnejšie, ale pre spotrebiteľa praktickejšie balenie.  
 
 
 

Cukrárenská výroba vo výške 40,6 ton bola vyššia oproti plánovanej výrobe o 0,6 
ton a oproti skutočnosti roku 2008 o 6,4 % poklesla. 

Cukráreň v roku 2009 zaznamenala 
mierny pokles oproti výrobe v roku 
2008. I napriek miernemu poklesu,  
vývoj predaja cukrárskych výrobkov si 
udržiava relatívne stabilnú pozíciu.  

V roku 2009 sa sortiment rozšíril o 2 
druhy nových výrobkov  a v roku 2010 sa tento počet plánuje rozšíriť o ďalšie 
výrobky. 

Tradične sa naše výrobky objednávajú predovšetkým na svadby, rodinné oslavy, 
životné jubilea. Počet objednávok aj v roku 2009 mierne narastal, avšak zníženie 
kúpyschopnosti obyvateľstva sa prejavilo aj v tejto oblasti, a to  znížením 
nakupovaného množstva.   

Výroba bagiet v cukrárni je  naďalej doplnkovým sortimentom , ktorý sa predáva 
v našich podnikových predajniach .  
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     Cestovinárska výroba v roku 2009 bola v znamení optimálneho využitia 
výrobných kapacít z dôvodu naplnenia plánovaných ekonomických zámerov. Plán 
výroby pre rok 2009 bol prijatý vo výške 14 100 ton. Dosiahnutá skutočnosť, 13 342 
ton, zohľadňuje niektoré zásadné opatrenia, ktoré musela spoločnosť prijať pre 
zvýšenie efektivity  cestovinárskej  výroby a ktoré viedli k zvýšeniu hospodárskeho 
výsledku oproti roku 2008 o 30,4 %. 
Hlavné príčiny prekročenia plánovaných zámerov v zisku, napriek nesplneniu 
plánovaných výrobných úloh, sú v prísnom posúdení stratových zákaziek, ktoré 
v roku 2008 viedli k prepadu hospodárskeho výsledku. Po posúdení efektívnosti 
predaja bol ukončený projekt vlastnej značky Lídl a obmedzené  niektoré projekty 
v zahraničnom obchode.  
     V roku 2009 sme vyrábali celkovo 34 tvarov  cestovín. Nové tvary cestovín neboli 
v roku 2009 uvedené na trh, napriek tomu, že počas celého roka sa pracovalo na 
novom tvare – fusillo, a koncom roka bolo rozhodnuté o zakúpení novej matrice pre 
širší tvar cestoviny penne. Oba tvary budú na trh uvedené v priebehu roka 2010. 
Najviac vyrábanými tvarmi cestovín boli v roku 2009  tradične kolienka, špagety, 
niťovky, vretienka a tarhoňa. Výroba týchto piatich tvarov predstavuje cca 65% 
celkovej výroby cestovín v roku 2009. 
 
         V závode Cestovináreň bola v  januári 2009 začatá rekonštrukcia skladu 
hotových výrobkov v rámci investičnej akcie zameranej na odležiavanie cestovín, 
automatizáciu balenia , rekonštrukciu skladu hotových výrobkov a rekonštrukciu 
expedície cestovín. 
Táto prvá fáza bola rozdelená do dvoch etáp 

� stavebné úpravy skladu a montáž gravitačných dopravníkov na uskladnenie 
cestovín. 
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� Rekonštrukcia expedičného skladu cestovín v zmysle všeobecne platných 
pravidiel pre expedíciu potravinárskych produktov. 

 

 
 

 
      Aj keď vývoj trhu cestovín pokračoval vo svojom dlhodobom trende, v roku 2009 
sme zaznamenali niektoré významné zmeny. Naďalej klesal podiel predaja 
značkových ( slovenských ) cestovín. Po dlhodobom raste v minulom roku mierne 
klesol aj podiel privátnych značiek. Dôvodom bol hlavne zvýšený dovoz lacných 
cestovín a zmena nákupného správania spotrebiteľa pri nákupoch cestovín, výrazne 
ovplyvnená svetovou hospodárskou krízou. Jedným z hlavných príčin je šetrenie 
slovenského zákazníka pri nákupoch základných potravín a uprednostňovanie 
lacnejších tovarov. 
      Tržný podiel predaja cestovín na slovenskom trhu vo výške 30,6 % má relatívne 
stabilnú , mierne rastúcu tendenciu. Naša spoločnosť ako výrobca cestovín  si aj 
napriek komplikovanému vývoju na trhu a vysokej konkurencii  udržuje pozíciu 
lídra v predaji cestovín. 
 
       V roku 2009 došlo u našich zahraničných partnerov k výraznému zníženiu 
objemov predaja. Všeobecný dopad hospodárskej krízy najviac zasiahol práve 
krajiny nášho exportu – Litvu a Lotyšsko, kde sa významným spôsobom znížila 
nákupná sila obyvateľstva. Silné euro nás v porovnaní s konkurenčnými výrobcami  
( najmä z Poľska )  do značnej miery znevýhodňuje. Veľmi nízka predajná cena bola 
aj hlavným dôvodom ukončenia výroby privátnych značiek pre tieto trhy. Počas 
celého roka 2009 pretrvávala kurzová výhoda našich konkurentov. 
 
      Obchodná politika pre rok 2009 bola orientovaná na čo najdlhšie udržanie 
cenových hladín s ohľadom na ekonomický efekt. 
      Pre rok 2010 je  už nevyhnutné zrealizovať nižšie cenové hladiny u všetkých 
druhov cestovín a taktiež dôležité bude zachovanie, resp. rozšírenie našej pozície na 
trhu. 
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Mlynská výroba v roku 2009 nesplnila plánovaný objem výroby o 9 055 ton. 
Množstvo 34 945 ton v porovnaní s rokom 2008 predstavuje však pokles o 10 611 ton.  

  Situácia na trhu múk je 
posledné roky značne nestabilná. 
Trh je poznačený výkyvmi cien 
obilia. Najviac však trh ovplyvnil 
dovoz lacných múk z Maďarska 
a Poľska.   Tento fakt sme pocítili 
na odlive zákazníkov. Trhová 
ponuka lacných voľných 
a vrecovaných múk, ako aj 
znižujúca sa cena DSB, znižujú 
našu konkurencieschopnosť. Pre 
mnohých odberateľov je tak cena 
jedným z hlavných kritérií pri 
výbere dodávateľa múk.   

Podstatná časť produkcie múk 
bola realizovaná v rámci MPC 
CESSI a.s., ktorá odoberá múky pre vlastnú spotrebu pre jednotlivé závody ( 
Cestovináreň, Pekáreň, Cukráreň). Predaj ostatnej produkcie bol závislý od situácie 
na trhu mlynských a pekárenských výrobkov.  

Vlastná spotreba múk v rámci MPC CESSI, a.s. v roku 2009 činila spolu 16 931 ton, 
čo je 62 %-tný podiel z celkového predaja. Zásobenie vlastných závodov múkou 
ostáva naďalej stratégiou mlynskej výroby.  

Napriek zložitej situácií na trhu s obilninami a mlynskými výrobkami Mlyn 
dosiahol za rok 2009 zisk  92 004 € . 

 V roku 2009 prebehla v mesiacoch október – december rekonštrukcia baliacich 
zariadení, za účelom modernizácie  a najmä flexibilnejšiemu spôsobu balenia 
kilových múk ( tzv. drobné spotrebiteľské balenia ). Taktiež bola zrealizovaná 
výmena zásobníkov. Z tohto dôvodu sme museli pozastaviť mlynskú výrobu, čo 
čiastočne spôsobilo výpadok na trhu, uprednostnené boli len predajne MPC CESSI. 

Situácia na trhu bola a je veľmi dynamická – časté zmeny cien, ako aj boj medzi 
jednotlivými mlynmi. Našou snahou je, aby sme si naďalej udržali našich stabilných 
odberateľov a získali odberateľov v najbližšom okolí, aby sme eliminovali prepravné 
náklady.  Táto situácia bude pretrvávať aj naďalej minimálne do žatvy 2010. 
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Podnikové maloobchodné predajne. 

 

      MPC CESSI a.s. prevádzkovala v roku 2009 deväť predajní.  

Prevádzkované boli tieto predajne: 

- Potraviny AB - SNV, Potraviny Mier - SNV, Potraviny Tehelná - SNV, 
Potraviny Levoča, Potraviny Krompachy, Cukráreň - OD Kaufland - SNV, 
Predajňa krmív -  SNV,  Bufet MPC CESSI, Potraviny Kurimany. 

 

Hlavným ťažiskom 
predaja v našich 
predajniach sú 
naďalej vlastné 
výrobky. Svetová 
hospodárska kríza 
a s ňou spojené 

znižovanie 
kúpyschopnosti 

nášho obyvateľstva sa 
prejavilo aj v poklese tržieb z predaja v maloobchodných predajniach. Tento pokles 
je v porovnaní s rokom 2008  - 22,4 %.  

Funkcia maloobchodných predajní je naďalej v zabezpečení predaja významného 
množstva našich pekárenských výrobkov  a prostredníctvom nich môžeme vplývať aj na 
širokú spotrebiteľskú verejnosť v rámci regiónu a vytvárať tak kladný obraz spoločnosti. 
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STAV MAJETKU A FINANČNÉ HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI 

ZA ROK 2009 
 
Celkový stav majetku k 31.decembru 2009 bol 15 900 049 EUR a v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom bol nižší o 11,1 %, čo predstavuje pokles o 1  984 373 EUR. 
Neobežný majetok vzrástol o 900 551 EUR, pričom dlhodobý  nehmotný majetok 
klesol o 9 655 EUR, dlhodobý hmotný majetok vzrástol o 905 675 EUR a dlhodobý 
finančný majetok vzrástol o 4 531 EUR. 

 Obstarávacia cena dlhodobého hmotného majetku k 31. decembru 2009 bola 
celkovo 25 832 273 EUR, z toho budovy a stavby predstavovali 3 752 140 EUR, stroje 
a zariadenia 20 937 804 EUR, pozemky 349 579 EUR, nedokončené investície 
a poskytnuté preddavky 688 403 EUR a ostatný dlhodobý majetok 104 347 EUR.  

 
Nárast dlhodobého hmotného majetku o 905 675 EUR v porovnaní 

s predchádzajúcim  rokom je najvýraznejší v položke nedokončené investície 
a poskytnuté preddavky, kde je nárast o 645 200 EUR. Ide predovšetkým 
o poskytnuté preddavky na  investičnú akciu v cestovinárni, ktorej predmetom je 
zhotovenie zásobníkov cestovín, nákup baliacej linky, automatizácia a finalizácia 
balenia cestovín, vrátane manipulačnej techniky. Predpokladaný termín ukončenia 
tejto investície je júl 2010.  

Nárast dlhodobého hmotného  majetku ďalej ovplyvnil nárast hodnoty pozemkov 
o 75 561 EUR, ide o nákup pozemkov vydržaním, nárast hodnoty stavieb o 207 642 
EUR, z titulu inovácie skladových priestorov v závode Mlyn, vytvorením nadstavby  
v závode Pekáreň za účelom umiestnenia mraziacich boxov a rekonštrukciou 
a modernizáciou expedičného skladu v závode Cestovináreň.   

Celý majetok bol poistený proti všetkým rizikám. 
 

Na obstaranie dlhodobého hmotného majetku  spoločnosť vynaložila v roku 2009 
1 515 899 EUR. V porovnaní s ročnou amortizáciou vyjadrenou odpismi vo výške 
1 189 900 EUR, investovala do obnovy dlhodobého hmotného majetku o 325 999 EUR 
viacej prostriedkov, ako je jeho prostá reprodukcia. 

 
Nárast hodnoty  dlhodobého finančného majetku o sumu 4 531 EUR predstavuje 

zhodnotenie podielu MPC CESSI a.s. z majetku MPC PLUS s.r.o. 
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 Pokles stavu obežného majetku celkom o 2 885 224 EUR, / o 31,2 %/, bol 

ovplyvnený predovšetkým znížením stavu pohľadávok z obchodného styku  
o 1 443 748 EUR, znížením finančných účtov o 94 264 EUR  a znížením stavu zásob 
o 1 356 501 EUR.  Zníženie stavu pohľadávok z obchodného styku k 31.12.2009  
v značnej miere ovplyvnil pokles výroby oproti roku 2008 o 22,8 %, zrýchlenie inkasa 
pohľadávok, tvorba opravných položiek a odpis pohľadávok.  

V dôsledku poklesu výroby a priaznivej situácií na trhu s obilím došlo aj 
k výraznému poklesu zásob o 26,9 %.  

 
V štruktúre pasív došlo v priebehu roka 2009 k zvýšeniu podielu vlastných 

zdrojov na celkovom imaní na 55,4 % , oproti 48,7 % v roku 2008. Hlavným dôvodom 
bolo zníženie bankových úverov o 2 038 382 EUR, čo je v porovnaní s rokom 2008 
pokles o 40,4 %. Tento pokles bol ovplyvnení predovšetkým poklesom obežného 
majetku, v dôsledku čoho sa znížila potreba krátkodobých úverových zdrojov na 
financovanie prevádzkového kapitálu. 

 
Spoločnosť v roku 2009 nepociťovala finančné problémy, dokázala uhrádzať svoje 

záväzky k spokojnosti veriteľov, nebola ohrozená nedobytnými pohľadávkami ani 
právnymi krokmi svojich veriteľov.  
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IV.   PREHĽAD FINANČNÝCH UKAZOVATEĽOV 
 

S Ú V A H A  

(AKTÍVA)  

     
     

 2009 2008 2007  
     

  Stav k 31.12.       v  EUR       v  EUR       v  EUR   

  Neobežný majetok 9 522 322 8 621 772 9 374 062  

  Obežný majetok 6 374 562 9 259 786 9 650 401  

  Časové rozlíšenie 3164 2 863 4249  

  MAJETOK   SPOLU 15 900 048 17 884 421 19 028 712  

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Neobežný 
majetok; 

9 522 322; 60%

  Obežný 
majetok; 

6 374 562; 40%

  Časové 
roz líšenie; 3 

164; 0%

  Neobežný majetok   Obežný majetok   Časové rozlíšenie
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STÁLE  AKTÍVA        

         

 

Dlhodobý hmotný 
majetok  

Pozemky Stavby 

Samostatné 
hnuteľné 

veci a súbory 
hnuteľných 

vecí 

Ostatný 
dlhodobý 

HM 

Obstarávaný 
dlhodobý 

HM 
Preddavky Celkom 

 

Nadobúd. hodnota  

k 1.1.2009 
274 018 3 484 344 20 192 691 105 900 20 178 23 025 24 100 156 

 

Presuny   [ + / - ]                

Nákup investícií  

a preddavky         
1 515 899 1 554 241 3 070 140 

 

Zaradenie 75 561 433 769 1 003 990 816     1 514 136  

Vyradenie   165 974 258 876 2 369 1 514 136 910 804 2 852 159  

Oprávky    1 989 884 14 746 695 91 275     16 827 854  
Zostatková 
hodnota  

k 31.12.2009 

349 579 1 762 255 6 191 110 13 072 21 941 666 462 9 004 419 
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AKTÍVA     

 2 009 2 008 2 007  

 v EUR v EUR v EUR  

Dlhodobý nehmotný  majetok 59 745 69 400 2 651  
Software,kt.zahrňuje účtovníctvo,program odbyt, 

program ED        

program PROFIT, riadenie potrav. výroby, MIS        

man.infor.systém,MBM-Silo,Novel, prog.KERIO        

Jurix CDW,odbyt linkový a oceniteľné práva        

Nadobúdacia hodnota k 1.1. 113 361 42 085 42 085  

Vyradenie          -          -    

Nehmotné investície nezaradené            - 996  

Zaradenie 9427 71276         -  

Oprávky 63 043 43 961 40 430  

Zostatková hodnota 59 745 69 400 2 651  

Dlhodobý finančný majetok 458 158 453 627 424 251  

Obežný majetok 6 374 562 9 259 786 9 650 401  
Zásoby 3 676 587 5 033 088 4 427 338  

   - v tom: materiál       3 137 514 4 510 500 3 807 342  

                polotovary 9906          -          -  

             výrobky 321 539 453 830 577 541  

             tovar 54 574 38 006 36 215  

             preddavky 153 054 30 752 6 240  

Pohľadávky 2 672 902 4 107 361 4 986 125  

z toho: dlhodobé 4063 4127 4149  

           krátkodobé 2 668 839 4 103 234 4 981 976  

           z toho: z obchodného styku 2 521 906 3 965 719 3 545 509  

                     do lehoty splatnosti 1 467 345 2 767 862 2 308 870  

                     po lehote splatnosti 1 054 561 1 197 857 1 236 639  

Finančné účty 25 073 119 337 236 938  
peniaze 7435 7551 4481  

bankové účty 17 638 111 786 232 457  

Časové rozlíšenie 3164 2863 4249  
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S Ú V A H A  

(PASÍVA)  

 2009 2008 2007  
     

Stav k 31.12. 
      v  
EUR 

      v  
EUR 

      v  
EUR  

   Vlastné imanie 8 805 238 8 706 819 8 623 778  

   Záväzky 5 025 069 6 929 078 7 969 063  

  Časové rozlíšenie 2 069 741 2 248 524 2 435 869  

   VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY 15 900 048 17 884 421 19 028 710  
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SÚVAHA  
     

/PASÍVA/  
     

 2009 2008 2007  
     
 v EUR v EUR v EUR  

Vlastné imanie 8 805 238 8 706 819 8 623 778  
základné imanie 3 298 000 3 219 810 3 219 810  
kapitálové fondy 426 926 351 834 322 445  
fondy zo zisku 4 579 812 4 879 170 4 870 842  
 
 
 - z toho: zákonný rezervný fond 

655 287 655 287 655 287 
 

               štatutárne a ostatné fondy 3 924 525 4 223 883 4 215 555  
hospodársky výsledok za rok  500 500 256 005 210 681  

  výsledky hospodárenia minulých 
rokov 

 -   -    
 

  Záväzky 5 025 069 6 929 078 7 969 063  
rezervy 129 298 151 438 145 821  

   - z toho: rezervy zákonné krátkodobé 127 996 142 562 145 821  
     ostatné krátkodobé rezervy 1 302 8 876    
   dlhodobé záväzky 241 628 248 990 294 530  

krátkodobé záväzky 1 642 923 1 479 048 2 090 619  
bankové úvery 3 011 220 5 049 602 5 438 093  

Časové rozlíšenie 2 069 741 2 248 524 2 435 869  

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY 15 900 048 17 884 421 19 028 710  
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ÚČET  ZISKOV  A  STRÁT  

     

 2009 2008 2007  
         

Stav k 31.12. v EUR v EUR v EUR  
Tržby predaja tovaru 1 023 059 1 317 905 1 070 902  

Výroba 22 052 216 28 581 817 24 318 761  

Iné výnosy z hospodárskej činnosti 407 673 395 749 344 088  

 VÝNOSY Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI 23 482 948 30 295 471 25 733 751  
Náklady vynaložené na predaný tovar 779 983 999 499 836 918  

Výrobná spotreba 16 825 200 23 210 477 18 755 925  

Osobné náklady 3 738 411 3 941 639 3 833 599  

Dane a poplatky 58 588 59 192 50 720  

Odpisy DN a DHM 1 189 900 1 409 466 1 586 105  

Iné náklady na hospodársku činnosť 159 241 143 811 150 203  

NÁKLADY NA HOSPODÁRSKU ČINNOSŤ 22 751 323 29 764 084 25 213 470  

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z HOSP.ČINNOSTI 731 625 531 387 520 281  
Finančné výnosy 12 543 71 717 61 674  
Finančné náklady 122 917 354 880 306 745  

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z FIN.ČINNOSTI -110 374 -283 163 -245 071  
Daň z príjmov z bežnej činnosti 120 751 -7 781 64 529  

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA z bežnej činnosti 500 500 256 005 210 681  
Mimoriadne výnosy        

Mimoriadne náklady        

Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti        

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z MIM. ČINNOSTI        

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK  500 500 256 005 210 681  

     

     
 

 



 
 
 

Výročn á  sp rá v a  2009a  
20 

 
 

PODIEL  TRŽIEB  JEDNOTLIVÝCH  
ZÁVODOV  NA CELKOVEJ  VÝROBE  

 2009 2008 2007  
     

 v EUR v EUR v EUR  

Tržby za cestovinárske výrobky 10 109 729 11 393 094 9 129 689 
 

Tržby za pekárske výrobky 3 048 892 3 262 855 3 232 025 
 

Tržby za cukrárske výrobky 37 607 42 022 52 546 
 

Tržby za mlynské výrobky 
2 508 028 6 724 172 6 721 038 

 

Prevody múk pre vlastnú spotrebu- mlyn 
6 042 965 6 751 377 4 741 751 

 

Mlyn spolu 8 550 993 13 475 549 11 462 789 
 

TRŽBY SPOLU 15 704 256 21 422 143 19 135 298 
 

Aktivácia vlastných výrobkov 6 447 734 7 256 323 5 105 192  

Zmena stavu zásob -114 995 -114 833 60 578 
 

SPOLU -  VÝROBA 22 036 995 28 563 633 24 301 068  
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V.   INFORMÁCIE PRE AKCIONÁROV 
MPC CESSI a.s.. (ďalej Spoločnosť): 
 

§ 20 ods. 1 zákona o účtovníctve informácie o: 
a) vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných 

rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená; informácia sa 
poskytuje vo forme vyváženej a obsiahlej analýzy stavu a prognózy vývoja a 
obsahuje dôležité finančné a nefinančné ukazovatele vrátane informácie o vplyve 
činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť, s poukázaním 
na príslušné údaje uvedené v účtovnej závierke 

 
Rok 2009 poznamenali predovšetkým dôsledky svetovej finančnej a hospodárskej 

krízy, ktoré neobišli ani  potravinársky priemysel na Slovensku. Zníženie dopytu zo 
strany spotrebiteľov malo za následok pokles výnosov v našej spoločnosti o 22,8 % 
oproti predchádzajúcemu roku. Tento pokles bol dôsledkom zmeny nákupného 
správania obyvateľstva, z titulu oslabovanie národných mien okolitých štátov ( 
najmä Maďarska a Poľska ), ktoré výrazne zvýšilo dovoz rôznych tovarov, ktoré sa 
stali pre Slovákov lacnejšie. 

Zníženie kúpnej sily Slovákov, výrazný odliv kupujúcich do zahraničia a dovoz 
lacných tovarov zo zahraničia  spôsobilo pokles cien na tuzemskom trhu.  

Nepriaznivá trhová situácia prinútila takmer všetky firmy siahnuť po balíčku 
úsporných opatrení. Hlavným východiskom bola úspora všetkých nákladov s cieľom 
dosiahnutia vyššej produktivity a rentability podniku. 
 

 Účtovná jednotka v roku 2009 pokračovala v svojom hlavnom predmete 
podnikania, výroba a obchodovanie fungovali za štandardných podmienok so 
zabezpečením stabilnej finančnej situácie bez výrazných zmien a dopadov na 
hospodárenie spoločnosti.   

 
Celkový stav majetku k 31.12.2009 bol 15 900 049 €, kde neobežný majetok 

predstavuje 59,9 % a obežný majetok 40,1 % z celkového majetku. Podiel vlastných 
zdrojov na krytí majetku spoločnosti dosiahol úroveň 55,4 %. Cudzie zdroje 
predstavujú 44,6 % ný. podiel na majetku. Podstatný podiel cudzích zdrojov  tvoria 
predovšetkým bankové úvery, ktoré predstavujú sumu 3 011 220 €, čo je 42,4 % 
z cudzích zdrojov, krátkodobé záväzky vo výške 1 642 924 €, čo je 23,2 % z cudzích 
zdrojov a výnosy budúcich období vo výške 2 069 741 €, čo je 29,2 % z cudzích 
zdrojov . 
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Výnosy budúcich období predstavujú časové rozlíšenie investičných dotácií 

poskytnutých na modernizáciu technológie závodu Mlyn a na múčne hospodárstvo 
mlyna. 

Dosiahnutý hospodársky výsledok za hodnotené obdobie predstavuje hodnotu 
500 500 €. Tento hospodársky výsledok predstavuje rozdiel medzi celkovými 
výnosmi 23 495 492 € a celkovými nákladmi 22 874 241 €, po odpočítaní dane 
z príjmov vo výške 120 751  €. Dosiahnuté tržby z predaja  vlastných výrobkov a 
služieb predstavujú objem 15 719 477 €, tržby z predaja tovaru 1 023 059 €, aktivácia 
6 447 734 €, zmeny stavu zásob – 114 995 € a ostatné tržby 420 217 € .  
 

 Z najvýznamnejších položiek nákladov výsledok hospodárenia ovplyvnili - 
výrobná spotreba 16 825 200 €, náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 
779 983 €, osobné náklady vo výške 3 738 411 €, odpisy vo výške 1 189 900 € a 
nákladové úroky vo výške 63 809 €. 

 
Spoločnosť je finančne stabilná , neeviduje záväzky, ktoré by pre ňu boli rizikom 

z hľadiska exekúcie , prípadne súdnych sporov a vplyv vonkajších a vnútorných 
faktorov  nepredstavuje  riziká a neistoty , ktoré by podstatnou mierou ovplyvňovali 
hospodárenie spoločnosti. 

Našou snahou je podnikať tak, aby sme na minimum znížili náš vplyv na životné 
prostredie. Ako podnik, ktorý vyrába potravinárske výrobky, pôsobíme na životné 
prostredie menej v porovnaní s  niektorými inými organizáciami. Uvedomujeme si 
však, že aj naša každodenná spotreba energie, prírodných zdrojov a dopravy 
ovplyvňuje životné prostredie.    

Environmentálnu stratégiu sme zakomponovali do všetkých našich 
podnikateľských aktivít, a snažíme sa v čo najmenšej miere negatívne  ovplyvňovať 
životné prostredie. 

      Ľudská spoločnosť pri svojom rýchlom technickom rozvoji dospieva do bodu, 
keď sa ochrana životného prostredia javí ako nevyhnutnosť pre jej ďalšie zachovanie. 
Rastúce nároky ľudí majú za následok predovšetkým rozširovanie výroby, kde je 
nutné začať s realizáciou ekologických opatrení. Možno konštatovať, že prakticky 
všetky výrobky a služby sú vo vzájomnom pôsobení, interakcii s prírodou a 
environmentom. Ochrana životného prostredia čoraz častejšie vystupuje do 
popredia. Uvedené skutočnosti motivujú aj našu spoločnosť k pozitívnemu prístupu 
vo vzťahu k ochrane životného prostredia. 
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      V decembri 2009 začala naša spoločnosť pracovať na zavedení systému 
environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001. Ide o  manažérsky systém 
primárne orientovaný na elimináciu znečistenia životného prostredia, efektívne 
využitie energie, ekonomické využívanie surovín, minimalizáciu tvorby odpadov a 
všeobecne pozitívny vzťah k jednotlivým zložkám životného prostredia. 
Predpokladaný termín pre získanie certifikátu systému environmentálneho 
manažérstva podľa ISO 14001 je  jún 2010.                                                                                               
V roku 2009 sme zabezpečili v našej spoločnosti zber separovaných odpadov.  

Účtovná jednotka svojou činnosťou podstatne neovplyvnila počet zamestnancov. 
V porovnaní s predchádzajúcim rokom klesol počet zamestnancov z 340 na 318 
zamestnancov.  

Pokles o 22 zamestnancov  v roku 2009 súvisel s hľadaním vnútorných 
ekonomických rezerv a využívaním nástrojov zvyšovania produktivity práce ako aj 
investovaním do výkonnejšej technológie. Tento pokles bol očakávaný a došlo 
k nemu už v priebehu I. polroka. 

 
b) udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného 

obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa 
 

Po skončení účtovného obdobia 2009 nenastali v spoločnosti  udalosti osobitného 
významu, spoločnosť pokračuje vo výrobe a obchodovaní v  porovnateľných 
podmienkach ako v predchádzajúcom období. 

 
c) predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky 
 

Očakávame, že účtovná jednotka si v budúcnosti udrží svoje postavenie na trhu, 
a to predovšetkým zachovaním najvyšších štandardov kvality, od spracovania obilia 
cez výrobu cestovín, pekárskych a cukrárskych výrobkov až po ich expedíciu 
zákazníkom. 

Spoločnosť predpokladá naplnenie podnikateľského zámeru pre rok 2010.  
Pre tento rok sa plánuje dosiahnuť tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb vo 
výške 20 856 524 €. Výška  plánovaných tržieb je mierne nižšia ako skutočnosť roka 
2009. 

Plánovanie mierneho poklesu tržieb vychádza z reálnej situácie na trhu, ktorý je 
stále ovplyvňovaný dovozom lacného tovaru z okolitých krajín a z dôvodu 
výrazného poklesu cien obilia. Plánované výnosy celkom pre rok 2010 predstavujú 
21 890 427 €, plánované náklady celkom za rok 2010 predstavujú 21 370 427 €. 
Očakávame kladný hospodársky výsledok vo výške 520 000 €.   
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d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja 
 

Akciová spoločnosť v hodnotenom období nevynaložila prostriedky na činnosť 
v oblasti výskumu a vývoja. 

 
 
e) nadobúdaní vlastných akcií, 27a) dočasných listov, obchodných podielov a 

akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa 
§ 22 zákona o účtovníctve (kde 27a) pod čiarou je § 161d ods. 2 Obchodného zákonníka) 

 

V roku 2009 sa nenadobúdali žiadne vlastné akcie, dočasné listy a iné obchodné 
podiely a tiež nevykonávali obchody s derivátmi. 
 
 

 
f) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty 

 

HOSPODÁRSKY  VÝSLEDOK  ZA  ROK  2009  

  EUR  

Nerozdelený zisk minulých rokov  - 
 

Čistý zisk za rok 2009 500 500 
 

Zisk na rozdelenie 500 500 
 

Dividendy na doručiteľa -  23,22  % zo zisku  na rozdelenie 116 221 
 

Dividendy na prioritné akcie - 10 % zo zisku na rozdelenie 50 064 
 

Sociálny fond 10 000 
 

Prídel do fondu spoločnosti 324 215 
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-    spôsob vyplácania dividend za rok 2009 v spoločnosti MPC CESSI a.s  
( návrh na  schválenie valným zhromaždením akcionárov dňa 28. mája 2010 
v Spišskej  Novej Vsi) 

 
1. Nárok na dividendu má akcionár vlastniaci akcie spoločnosti MPC CESSI a.s. ku      

dňu 02. júna 2010 podľa výpisu z majetkového účtu vedenom v CDCP Bratislava 
 
2. Dividendy sa vyplácajú ich zaslaním na bankový účet akcionára alebo formou 

hotovostnej výplaty uplatnenej v pokladni spoločnosti MPC CESSI a.s. v S. N. Vsi 
 
3. Svoj nárok si akcionár v zmysle čl. VI. ods. 9 stanov spoločnosti uplatní 

zaslaním   svojho osobného bankového účtu vrátane kódu banky, na ktorý mu majú 
byť dividendy poukázané spolu s identifikačnými údajmi a počtom akcií, ktoré 
vlastní. Uvedené údaje potvrdí vlastnoručným podpisom.  
 

4. V prípade hotovostnej výplaty táto sa uplatňuje priamo v pokladni spoločnosti 
na základe predloženého osobného dokladu alebo úradne overenej plnej moci 
akcionára 

 
5. Výplatu dividend spoločnosť zaháji 30 dní po jej schválení valným 

zhromaždením, t.j. od 29. júna 2010 
 
6. Schválený spôsob vyplácania dividend spoločnosť zverejní v zmysle platných 

právnych predpisov a stanov spoločnosti 
 

 
 
g) údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov 

 
Údaje podľa osobitných predpisov neexistujú, spoločnosť neobdržala požiadavku 

na ich poskytnutie. 
 
h) o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí 
 
Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí. 
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§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve 
Ak je to pre posúdenie aktív, pasív a finančnej situácie účtovnej jednotky, ktorá 

používa nástroje podľa osobitného predpisu ( zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných 
papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ) 
významné, účtovná jednotka je povinná uviesť vo výročnej správe tiež informácie 
o: 

 
a) cieľoch a metódach riadenia rizík v účtovnej jednotke vrátane jej politiky pre 

zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov, pri ktorých sa použijú 
zabezpečovacie deriváty 

 
Spoločnosť neuplatňuje žiadne deriváty, nakoľko zahraničná obchodná činnosť 

účtovnej jednotky nepredstavuje podstatný podiel na obchodovaní spoločnosti,  čím 
je výška obchodného rizika zvládnuteľná. Hlavné riziko predstavuje konkurenčný 
dovoz cestovinárskych výrobkov a múk zo zahraničia, spojený s využitím oslabenia 
mien okolitých krajín, predovšetkým Poľska a Maďarska. Spoločnosť nerealizovala 
v hodnotenom období obchody, pri ktorých by boli použité zabezpečovacie deriváty. 

 
 
b) cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách 

súvisiacich s tokom hotovosti, ktorým je účtovná jednotka vystavená 
 
V hodnotenom účtovnom období nebola spoločnosť vystavená cenovým rizikám, 

úverovým rizikám, rizikám likvidity a rizikám súvisiacim s tokom hotovosti. 
Spoločnosť riadi finančné riziko, finančné toky a sleduje parametre likvidity. 
Analýzy likvidity a zadlženosti vykazujú uspokojivé výsledky, nie je predpoklad 
reálnych finančných hrozieb. 

 
 
 
§ 20 ods. 6 zákona o účtovníctve 
a) odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa 

rozhodla dodržiavať pri riadení, a údaj o tom, kde je kódex o riadení spoločnosti 
verejne dostupný 

 
Účtovná jednotka má vypracovaný kódex o riadení spoločnosti, ktorý je verejne 

dostupný na internetovej stránke spoločnosti www.cessi.sk 
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b) všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú 

informácie o metódach riadenia zverejnené 
 

Metódy a ciele riadenia spoločnosti vychádzajú z politiky riadenia spoločnosti a sú 
zamerané predovšetkým na: zvyšovanie kvality výrobkov, rozširovanie výrobného 
sortimentu, udržiavanie technického stavu budov a  zariadení, modernizáciu 
výrobných zariadení formou investícií s využitím prostriedkov zo štrukturálnych 
fondov, kvalitu ľudských zdrojov, znižovanie zaťaženia životného prostredia. Za 
plnenie politiky kvality zodpovedajú predstavenstvo a.s., vrcholový manažment 
a všetci zamestnanci na svojom úseku. Spoločnosť vlastní medzinárodný certifikát 
ISO: 9001:2000, certifikát HCCP. Metódy riadenia sú obsiahnuté v Kódexe riadenia, 
ktorý je verejne prístupný na internetovej stránke spoločnosti. V priebehu roka 2009 
sa v spoločnosti zavádzal systém riadenia bezpečnosti ISO 22 000 : 2005 a štandardu 
IFS, verzia č.5, ktorého úspešné zavŕšenie bolo ukončené v marci 2010 získaním 
certifikátu. 

  
 
c) informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti (napríklad § 18 

zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov) a 
dôvody týchto odchýlok alebo informáciu o neuplatňovaní žiadneho kódexu 
riadenia spoločnosti a dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla. 

 
Spoločnosť odchýlku od kódexu v riadení neuplatňuje. 

 
 
d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík 

 
      Systém vnútornej kontroly tvoria vzájomne zladené metódy, postupy, pravidlá a 
opatrenia včlenené do vnútropodnikových smerníc, slúžiacich najmä na 
zabezpečenie procesov  a pracovných činností, ochrany majetku, garantovanie 
spoľahlivosti a presnosti účtovných dát, dodržiavanie zákonov a iných všeobecne 
záväzných právnych predpisov. Za primeranosť a účinnosť vnútorného kontrolného 
systému sú zodpovedné riadiace orgány a vedúci zamestnanci spoločnosti.  
Zložkou vnútorného kontrolného systému je útvar riadenia a kvality, ktorý je 
podriadený vedeniu spoločnosti. Vykonáva svoju činnosť vo všetkých organizačných 
útvaroch spoločnosti. 
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e) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv 
akcionárov a postupu ich vykonávania 
 

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, ktoré vykonáva 
pôsobnosti v zmysle obchodného zákonníka a stanov spoločnosti.  

Do jeho pôsobnosti patrí: 
a/   zmena stanov, 
b/ rozhodnutie o zvýšení alebo znížení základného imania a o poverení  
     predstavenstva na zvýšenie základného imania, 
c/  rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy spoločnosti, 
d/ voľba a odvolanie členov predstavenstva a určenie predsedu predstavenstva z  
     jeho členov,    
e/ voľba o odvolanie členov dozornej rady spoločnosti  s výnimkou členov  
     dozornej  rady volených  a odvolávaných zamestnancami. 
f/  vykonáva ďalšiu pôsobnosť podľa § 187 Obchodného zákonníka a stanov  
     spoločnosti 
 
Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov.  

Akcionár  je  oprávnený  zúčastniť sa  na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom,  
s výnimkou akcionára prioritnej akcie na meno, požadovať informácie a vysvetlenia  
týkajúce sa záležitostí  spoločnosti alebo  osôb  ovládaných spoločnosťou, ktoré  
súvisia s predmetom   rokovania  valného zhromaždenia a  uplatňovať  na  ňom  
návrhy. Hlasovacia právo  patriace  akcionárovi s výnimkou ustanovení 
o hlasovacom práve  akcionára prioritnej akcie, sa riadi menovitou hodnotou jeho 
akcií, pričom na každých 34,- € / slovom tridsaťštyri eur/ pripadá jeden hlas. Valné 
zhromaždenie je spôsobilé uznášať sa, ak sú prítomní akcionári, ktorí majú akcie 
s menovitou hodnotou v úhrne najmenej 30% základného imania.  
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f) informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov 
 
Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, má piatich členov v zložení :   
 

PREDSTAVENSTVO 
Ing. Peter Slimák                                    predseda                  
Ing. Mária Mikolajová                           podpredseda 
Ing. Vladimír Melikant   člen 
Ing. Anton Vidiš    člen 
p. Štefan Petrík    člen 
 

 
 
Predstavenstvo za výkon svojej pôsobnosti zodpovedá valnému zhromaždeniu.  
Na výkon pôsobnosti predstavenstva dohliada dozorná rada. 
Svoje povinnosti voči dozornej rade vykonáva podľa § 193 ods. 1 Obchodného  
zákonníka a stanov spoločnosti .  
Predstavenstvo  riadi  činnosť  spoločnosti  a koná v jej mene, rozhoduje  
o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú zákonom alebo stanovami  
vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva. Spoločnosť  
zaväzujú svojim podpisom dvaja členovia predstavenstva. Spôsob, ktorým tak  
robia sa zapisuje do obchodného registra. 
Predstavenstvo  má  svoj  vlastný  štatút.  Výbory nemá.   
 
 
g) informácie podľa § 20 ods. 7 zákona o účtovníctve 
 
Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na 

obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe zverejniť aj údaje 
o: 

 
a) štruktúre základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré 

neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte 
alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru s uvedením druhov akcií, opisu 
práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel 
na celkovom základnom imaní 
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ISIN Druh Forma Podoba Počet 
   Menovitá 
    hodnota 

Opis práv 

0009021456 
kmeň. 
akcie 

  na 
doručiteľa 

zaknihovaná 96 851 34,– € bežná 

 
prioritné 

akcie 
na meno listinná 149 34,– € bežná 

 
 
Základné imanie pozostáva  z  96 851 kmeňových akcií  zaknihovaných na 

doručiteľa a zo 149 prioritných akcií na meno v listinnej podobe s menovitou 
hodnotou jednej   akcie 34.-  € . 

Spoločnosť nemá vydané dlhopisy. 
 

b) obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov 
 
Kmeňové akcie sú prijaté na regulovaný  voľný  trh  BCPB, bez obmedzenia 

prevoditeľnosti. 
Obmedzená je len prevoditeľnosť prioritných akcií na meno podľa čl. IV. stanov. 
 

c) kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu, 28aa) 
(kde poznámka pod čiarou 28aa) je § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z.z.) 

 
Kvalifikovaná účasť na základnom imaní – aspoň 10 % na ZI – MPC PLUS spol. 

s r. o., IČO: 31706304 – podiel 34,3 % 
 

d) majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením 
opisu týchto práv 

 
Majitelia cenných papierov nemajú osobitné práva kontroly. 

 
 

e) obmedzeniach hlasovacích práv 
 
Obmedzené sú len hlasovacie práva majiteľov prioritných akcií v rozsahu, 

určenom v § 159 ods. 3 Obchodného zákonníka a čl. VI. Stanov spoločnosti. 
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f) dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré 
môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam 
hlasovacích práv 

 
Spoločnosti nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré 

by mohli viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a hlasovacích práv. 
 
g) pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho 

orgánu a zmenu stanov 
 
Členov  predstavenstva a predsedu predstavenstva volí a odvoláva valné 

zhromaždenie.    Stanovy   spoločnosti   schvaľuje   valné   zhromaždenie,   na  
základe   návrhu predstavenstva. 

 
h) právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o 

vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií 
 
Predstavenstvo ako štatutárny orgán má kompetencie vyhradené obchodným 

zákonníkom a stanovami. Zvláštne právomoci rozhodnúť o vydaní alebo spätnom 
odkúpení akcií nemá. 

Návrhy na vydanie akcií alebo na spätné odkúpenie akcií a na vydanie dlhopisov 
môže predstavenstvo podľa stanov predložiť na schválenie valnému zhromaždeniu. 
 

i) 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; táto výnimka sa neuplatní, ak je povinná zverejniť tieto údaje v rámci 
plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi 

 
Spoločnosť nie je zmluvnou stranou dohôd, opísaných v tomto bode. 

 
j) 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 

 
Spoločnosť neuzatvorila dohody s vyššie uvedeným obsahom, postupuje v zmysle 

Zákonníka práce a kolektívnej zmluvy. 
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VI.   PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER MPC CESSI a.s. NA ROK  2010.  

 
     Stalo sa už tradíciou spoločnosti považovať zdokonaľovanie systému riadenia za 
jednu z rozhodujúcich strategických úloh. Ani zámery spoločnosti na rok 2010 nie sú 
výnimkou.  
 
     V priebehu roka 2009 sme v MPC CESSI a.s. zavádzali  Systém  manažérstva 
bezpečnosti potravín podľa normy ISO 22 000 a štandardu IFS verzia č.5. Tieto 
medzinárodné normy ponúkajú všetkým, ktorý sa nimi riadia, funkčný systém 
bezpečnosti potravín, ktorý pomáha firmám deklarovať manažovanie hygienickej 
a zdravotnej bezpečnosti  potravinárskych výrobkov od nákupu vstupných surovín až 
po zabezpečenie vhodných expedičných podmienok a uchovanie kvality potravín aj 
v čase dodávky ku konečnému spotrebiteľovi. Zároveň pomáha riadiť riziká 
vyplývajúce zo špecifík výrobných procesov a pracovných podmienok a zabrániť 
zníženiu štandardu kvality potravín. Po opätovnom posúdení potrieb MPC CESSI a.s. 
a  požiadaviek zákazníkov  sa vedenie spoločnosti sa rozhodlo  uchádzať sa len 
o certifikát štandardu IFS verzia č.5 od renomovanej medzinárodnej certifikačnej 
spoločnosti SGS.  Certifikačný audit sa uskutočnil 11.-12.3.2010 s veľmi dobrým 
výsledkom tj. plnenie požiadaviek štandardu IFS bolo externým audítorom ohodnotené 
na 97,71 %.  
 
     V súčasnosti v našej spoločnosti prebieha zavádzanie Environmentálneho 
manažérskeho systému podľa normy ISO 14001:2004 a  Systému riadenia bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18001:2007. V rámci zavádzania 
týchto manažérskych systémov sa identifikujú a  posudzujú riziká  ohrozenia životného 
prostredia a bezpečnosti a zdravia zamestnancov MPC CESSI a.s. pri všetkých 
vykonávaných činnostiach. Našim cieľom je zaviesť funkčný a účinný systém riadenia 
na elimináciu environmentálnych a bezpečnostných rizík a  plnenie požiadaviek oboch 
noriem obhájiť počas certifikačného auditu do konca júna 2010. Súčasne s týmto 
auditom budeme absolvovať aj recertifikačný audit Systému manažérstva kvality podľa 
normy ISO  9001:2008.  
 
     Všetky tri certifikáty sa udeľujú na dobu troch rokov, pričom certifikačná spoločnosť 
bude plnenie požiadaviek týchto noriem preverovať každý rok prostredníctvom 
dozorných kontrolných auditov.   
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  Nevyhnutnosť ďalšieho rozširovania certifikácie spoločnosti aj na oblasti, ktoré 
nesúvisia priamo s kvalitou výrobkov a ich zdravotnou bezpečnosťou, je vyvolaná  
obchodnými aktivitami, najmä so spoločnosťou Nestlé, ktorá medzinárodné 
štandardy považuje za nevyhnutnú podmienku obchodnej spolupráce. Samozrejme, 
získané certifikáty zvýšia kvalitu riadenia spoločnosti a v neposlednom rade aj image 
firmy. 
 
     Aj  investičné zámery prijaté predstavenstvom spoločnosti na rok 2010 sú vo 
veľkej miere ovplyvnené požiadavkami vyplývajúcimi z uvedených certifikácií. 
Splnenie požiadaviek noriem ISO a IFS vyžaduje modernizovať strojnotechnologické 
zariadenia, inovovať výrobu, prísne sledovať kvalitu a bezpečnosť výrobkov. 
Stratégia investovania v spoločnosti je pod-riadená týmto náročným úlohám 
a zvyšovaniu efektívnosti podnikania.  
 
     Najnáročnejšou investičnou akciou je pokračovanie investovania do cestovinárne. 
Prvá etapa „ rekonštrukcia skladového hospodárstva „ bola ukončená v r. 2009.  
     S cieľom zvýšenia kvality cestovín a tiež  produktivity práce, bola 
predstavenstvom a. s.schválená investičná akcia súvisiaca s automatizáciou balenia 
cestovín do kartónov a paletizáciou a výstavbou odležavacích zásobníkov cestovín. 
Zásobníky zabezpečia plynulé balenie 24 hodinovej produkcie za maximálne 16 
hodín, čím sa vylúči nočná práca pri balení. Zásobníky zároveň slúžia na vyrovnanie 
teplôt medzi výrobkom a okolitým prostredím, čo ovplyvňuje kvalitu výrobkov. 
Technológiu dopĺňajú. dve nové baličky o kapacite 180 sáčkov za minútu. Jednu 
z pôvodných  baličiek  o kapacite cca 60 sáčkov  doplníme o zariadenie s variabilitou  
balenia do hranatých vrecúšok. Balenie pokračuje tromi kartónovacimi  linkami, 
paletizačnými   stanicami, zásobníkom  paliet,  ovinovacím strojom a zariadením  pre 
špeciálne kartóny s hornými vekami. 
 
 V závode mlyn si požiadavky odbytu múk vynútili výstavbu výťahu, ktorý 
zabezpečí možnosť paletizácie múk požadovanú zahraničnými a domácimi 
odberateľmi. Doteraz sa vrecia zosúvali na sklzoch (tobogánoch) priamo do 
nákladného auta, čo neumožňuje paletizáciu. Výťah odstráni rizikové pracovisko – 
prácu s bremenami na základe požiadavky ISO 18000. Výťah by mal mať nosnosť 
2500 kg, čím sa umožní preprava dvoch paliet s paletizačným vozíkom.  
 
            V oblasti marketingu a predaja cestovín  sa aj naďalej hlavný dôraz bude klásť 
na podporu a rast predaja značky CESSI a to najmä na domácom trhu. Cieľom je  
udržať vedúcu pozíciu  v segmente značkových cestovín. Úloha je neľahká 
vzhľadom na celosvetovú finančnú krízu a čoraz viac rastúci import lacných cestovín 
z okolitých krajín, ktorých dovoz na Slovensko zvýhodňuje oslabenie národných 
mien. Udržať a podporiť predaj privátnej značky COOP Jednota - Dobrá cena je 
ďalšou strategickou úlohou nášho predaja.  
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     Dlhoročná spolupráca s firmou Nestlé dospela do štádia, kedy sme sa stali 
jediným dodávateľom cestovín do firmy v Prievidzi na výrobu polievok a tiež 
výlučným výrobcom cestovín Maggi pre slovenský i český trh. Rozvoj vzájomnej 
spolupráce potvrdzuje rozšírenie dodávok cestovín pre poľský a maďarský trh 
v segmente výrobkov Nestlé Professional (gastro). Je len prirodzené, že stratégiou 
výroby a predaja semolinových cestovín je rozvíjanie spolupráce s touto kulinárskou 
firmou a udržanie si pozície najlepšieho dodávateľa, aj keď sa toto označenie firmou 
Nestlé už oficiálne neudeľuje. 
 
     Diverzifikácia predaja bude podporovaná aj exportom cestovín, najmä do 
súčasných exportných teritórií – pobaltských krajín, zároveň uskutočníme kroky na 
presadenie sa aj v ostatných krajinách európskej únie. Každý predaj však bude 
prehodnotený z hľadiska efektívnosti, na ktorú narážame, najmä z dôvodu nízkych 
cien konkurentov z okolitých štátov, ktorých cenovo zvýhodňuje výrazné oslabenie 
ich národných mien. 
 
     S výrobou a predajom pekárskych výrobkov pôsobíme na komplikovanom trhu, 
kde ponuka vysoko prevyšuje dopyt, ktorý si presadzuje tvrdé obchodné 
podmienky. Obhájenie pozície  dodávateľa pekárskych výrobkov  do 4 predajných 
miest obchodného reťazca Kaufland ostáva dôležitou úlohou predaja pekárskej 
produkcie. Podobná stratégia sa týka obchodnej spolupráce s Jednotou, ako druhým 
najväčším odberateľom pekárskych výrobkov. Zámerom je rozšíriť  spoluprácu 
s obchodnými reťazcami, konkrétne s reťazcami Billa a Tesco.     Dlhodobo klesajúci 
trend predaja pekárskych výrobkov si vyžaduje nutnosť realizácie progresívnych 
zmien v obchodnej politike spoločnosti. Bude to možné v súvislosti s modernizáciou 
výrobnej a distribučnej činnosti pekárne. Progresívnym prvkom v našej ponuke bude 
možnosť predaja mrazených pekárenských výrobkov. 
 
     Predaj mlynskej produkcie je značne ovplyvňovaný situáciou na obilnom trhu 
a na trhu pekárskych výrobkov. Orientácia na predaj múk pekárskym firmám 
v prirodzenom regióne MPC CESSI aj naďalej ostáva stratégiou predaja mlynských 
výrobkov aj vzhľadom na racionalizáciu prepravných nákladov. Hlavnou prioritou 
zostáva zásobovanie cestovinárne a vlastnej pekárne. 
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Akčné programy pre rok 2010 
 
MPC CESSI 

� Budovať „image“ značky Cessi a spoločnosti  MPC CESSI a.s. v povedomí 
zákazníkov. 

� Budovať systém propagácie cez public relations (vzťahy s verejnosťou). 

� Pravidelne aktualizovať webovú stránku firmy, zaviesť systém ankiet. 

� Pokračovať vo vydávaní firemného časopisu pre zamestnancov MPC CESSI. 

� Neustále prehodnocovať ekonomické prínosy jednotlivých činností. 

 
ZÁVOD CESTOVINÁREŇ 

� Udržať vedúcu pozíciu na trhu v segmente značiek (trhový leader). 

� Udržať a podporiť predaj vlastnej značky COOP Dobrá cena pre COOP  
Jednota Slovensko. 

� Udržať a podporiť predaj výrobkov pre Nestlé  

� Prehodnotiť stratégiu výroby privátnych značiek (napr. LIDL, popr. iné) 

� Zabezpečiť predaj na zahraničných trhoch podľa plánu. 

� Budovať známosť cestovín Cessi v povedomí zákazníkov. 

� Využiť redizajn obalu na propagáciu cestovín Cessi. 

 
ZÁVOD PEKÁREŇ S CUKRÁRŇOU 

� Udržiavať a budovať spoluprácu so zahraničnými reťazcami, neustále pritom  
sledovať ekonomický prínos: Kaufland, Ahold, rožšíriť spoluprácu s Tesco 
a Billa. 

� Rozvíjať spoluprácu s domácimi sieťami: COOP, CBA, Balla. 

� Podporiť predaj v regióne, urobiť prieskum možnosti predaja mrazených 
pekárskych výrobkov. 
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ZÁVOD MLYN 

� Zabezpečiť bezproblémovú dodávku múk pre vlastnú spotrebu. 

� Zabezpečiť výrobu pre odbyt. 

� Cez propagáciu značky Cessi propagovať aj kvalitu múk Cessi. 

 

V oblasti  materiálno- technického zásobovania a zabezpečovania služieb bude 
najdôležitejšou úlohou dodržanie prísneho režimu hospodárenia a efektívnosti. Pri 
nákupe strategickej suroviny – obilia, ale aj ostatných vstupov  bude rozhodujúce 
citlivo skĺbiť dve najdôležitejšie kritéria – kvalitu a cenu. 

Napĺňať finančnú stratégiu  dlhodobo zameranú na optimálny pomer vlastného 
imania a cudzích zdrojov musíme zvlášť citlivo najmä  z dôvodu realizácie 
investičných zámerov a optimalizácie zásob strategickej suroviny – obilia. 
Zvyšovanie podielu cudzích zdrojov, najmä krátkodobých bankových, sa stane  
prirodzenou nevyhnutnosťou prechodného charakteru.  

Aj napriek očakávaným negatívnym vplyvom finančnej krízy snahou spoločnosti 
bude zabezpečiť program personálnej, mzdovej  a sociálnej politiky pre 
zamestnancov spoločnosti bez vážnejších obmedzení v súlade s kolektívnou 
zmluvou. 

Rok 2010 kontinuálne nadväzuje na predchádzajúce obdobie spoločenských 
a ekonomických zmien poznačených hospodárskou krízou. Táto ovplyvňuje 
významnou mierou aj hospodárenie našej spoločnosti. Všeobecný útlm spotreby 
potravín vyvolaný šetrením domácností, rastom miery nezamestnanosti, prijatie 
spoločnej európskej meny, všeobecná finančná kríza, oslabenie mien okolitých štátov 
vážne zasiahli aj do riadenia a stratégie výroby a predaja, investovania v spoločnosti. 
Spoločnosť musí preto zvlášť citlivo a opatrne reagovať na všetky vnútorné 
i vonkajšie zmeny, ktoré sa môžu dotknúť podnikateľských zámerov spoločnosti. 
Pripraviť sa na ich profesionálne zvládnutie určite pomôže aj pravidelné hodnotenie 
preventívnych opatrení, ktoré spoločnosť prijala na zmiernenie dopadov finančnej 
krízy. 
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PLÁN  VÝROBY, NÁKLADOV, VÝNOSOV A TVORBY ZISKU 
A FINANČNÝ NA ROK 2010. 

 

 

� VÝROBNÝ PLÁN                   TONY 
 

Zomelok pšenice     30 500  

Zomelok TD       5 000 

Zomelok raže       2 000 

Mlyn spolu         37 500 

� z toho veľké balenie                                        2 000 
� z toho DSB              400 

 

Cestoviny                                                                       13 500 

     Chlieb                                                                               2 100 

Pšeničné pečivo                                                               1 671 

Strúhanka                                                                              42 

Parené výrobky                                                                    75 

Ostatné pekárske výrobky                                                  12 

Pekáreň spolu                                                                  3 900 

Cukráreň                                                                                40 

     MPC, a.s. spolu           54 940 

 

� PLÁN TVORBY, ZISKU                                               € 
 

Výkony celkom     21 890 427 

� z toho výroba                                                   20 815 527 

� nevýrobné činnosti                                            1 074 900 

Náklady celkom                                                           21 370 427 

 

Zisk                                                                                   520 000 
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� PLÁN FINANCOVANIA                        V   EUR 
 

Peňažné prostriedky k 1.1.2010 +       25 073 

Čistý zisk r. 2010 (plán) +      450 000 

Odpisy (plán) +   1 350 660 

Zásoby  – prírastok  + úbytok (obilie)                               - 

Pohľadávky  – prírastok  + úbytok –      700 000 

Záväzky ( + prírastok  – úbytok) +        80 000 

Nákup investičného majetku –   2 700 000 

Splátky úverov –      146 600 

Čerpanie nových úverov                                   +    1 841 000 

Výplata dividend –       166 285 

Ostatné použitie zisku –         10 000  

Konečný stav peňaž. prostr. k 31.12.2010 +         23 848 
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VII.  PRÍLOHY 
 
 
Príloha č.1:  súvaha          
Príloha č.2:  výkaz ziskov a strát 
Príloha č.3:  poznámky 
Príloha č.4:  súhrnná informácia z auditu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRÁVA  AUDÍTORA  

 
a) o audite účtovnej závierky v súlade so zákonom č. 540/2008 Z. z. o audítoroch      

a Slovenskej komore audítorov a 

 b) o audite súladu výročnej správy zostavenej podľa § 20 zákona č. 431/2002 Z.z.  

         

 

za účtovné obdobie roku 2009  

v MPC CESSI a.s. 
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA 

predstavenstvu MPC CESSI a.s. 

 Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky akciovej spoločnosti, ktorá 

obsahuje súvahu k 31. decembru 2009, výkaz ziskov a strát a poznámky za rok končiaci 

k tomuto dátumu.  

Zodpovednosť vedenia organizácie za účtovnú závierku 

  Vedenie akciovej spoločnosti je zodpovedné za vedenie účtovníctva, zostavenie 

a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky a za preukázateľnosť účtovníctva v súlade so 

zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Táto 

zodpovednosť zahŕňa návrh, implementáciu a zachovávanie interných kontrol 

relevantných na prípravu a objektívnu prezentáciu takej účtovnej závierky, ktorá 

neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, ďalej výber 

a uplatňovanie vhodných účtovných zásad a účtovných metód, ako aj uskutočnenie 

účtovných odhadov primeraných za daných okolností. 

Zodpovednosť audítora 

 Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe 

auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami ISA. 

Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať 

audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné 

nesprávnosti. 

 Súčasťou auditu bolo uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov 

o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke, a to výberovým spôsobom. Zvolené 

postupy závisia od rozhodnutia audítora vrátane posúdenia rizika významných 

nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní 

tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie a objektívnu 

prezentáciu účtovnej závierky v účtovnej jednotke, aby mohol navrhnúť audítorské 

postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť 

interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti 

použitých účtovných postupov, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako 

celku. 

 Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočné 

a vhodné východisko pre náš názor. Pri fyzickej inventúre a dokladovej inventarizácii 

sme neboli prítomní. 
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Názor 

Podľa nášho názoru účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých 

významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti MPC CESSI a.s. k              

31. decembru 2009 a výsledok hospodárenia za rok končiaci 31. decembrom 2009 

v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

a s opatreniami MF SR č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania 

pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva a opatrenia MF SR č. 

4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených 

z individuálnej účtovnej závierky. 

 

 

Košice 24. marca 2010 

 

AUDIT-POL, s.r.o. Košice 

Čermeľská 45 

040 01 Košice 

Licencia SKAU č. 92 

Ing. Anna Polončáková 

zodpovedná audítorka 
Licencia SKAU č. 122               
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1. Objednanie auditu a jeho realizácia 

Audit bol vykonaný na základe uzatvorene zmluvy o audite zo dňa 02.02.2010, 

ktorou bola spoločnosť AUDIT-POL s.r.o. Košice poverená vykonať v zmysle zákona    

č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene 

a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov overenie 

finančných  výkazov (účtovnej závierky), finančnej situácie a výsledok hospodárenia 

v akciovej spoločnosti MPC CESSI a.s., Mlynská 22, Spišská Nová Ves. 

Pri vykonaní auditu boli pre nás smerodajné všeobecné zmluvné podmienky 

určené pre audítorov, medzinárodné audítorské štandardy, zákon č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov a postupy účtovania pre podnikateľov 

účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. 

2. Informácie o spoločnosti 

Názov spoločnosti:   MPC CESSI a.s. 

Sídlo:     Mlynská 22, Spišská Nová Ves 

IČO:     31 651 445 

Deň zápisu:    01. 05. 1992 

Štatutárny orgán - predstavenstvo: predseda - Ing. Peter Slimák  

     podpredseda - Ing. Mária Mikolajová  

členovia – Ing. Vladimír Melikant, Ing. Anton Vidiš, 

Štefan Petrík 

Základné imanie    3 298 000 EUR 

Počet a druh akcií   96 851 – zaknihované 

     149 – prioritné na meno, listinné 

 

Predmet činnosti:    

a) výroba mlynských, cestovinárskych, pekárskych a cukrárskych výrobkov, 

trvanlivého pečiva  

b) nákup a predaj potravinárskych výrobkov a obilovín, mlynských, cestovinárskych, 

pekárskych a cukrárskych výrobkov, potravinárskeho tovaru, krmív 

c) výroba potravinárskych koncentrátov, prísad a pochutín 

d) cestná motorová nákladná doprava 

e) vykonávanie laboratórnych prác 

f) služby stavebnými mechanizmami 

g) opravy strojového parku a mechanických častí technologických zariadení 

h) poradenská, obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, nákupu a 

predaja potravinárskych výrobkov, obilovín, krmív 
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3. Overenie spoľahlivosti účtovných princípov a postupov 

3.1 Overenie vedenia účtovníctva 

3.1.1 Zákonné ustanovenie: zákon č. 431/2002 Z. z .o účtovníctve 

Akciová spoločnosť (ďalej len účtovná jednotka) v zmysle § 4 ods. 1 až 8 zákona 

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve vedie podvojné účtovníctvo od vzniku spoločnosti 

nepretržite, a to podľa účtovnej osnovy a postupov účtovania za účtovnú jednotku ako 

celok. Účtovná jednotka súčasne vedie účtovníctvo podľa hospodárskych stredísk, čím 

môže efektívnejšie sledovať hospodárenie jednotlivých útvarov. 

V zmysle postupov účtovania ma účtovná jednotka stanovenú účtovú osnovu 

a vytvorené analytické účty v súlade s § 4 zákona. Z hľadiska získania prehľadu 

a zvýšenia vypovedacej schopnosti, člení účtovná jednotka účty nákladov a výnosov 

podrobnejšie, v závislosti od svojich potrieb. 

Účtovná jednotka v zmysle § 4 ods. 5 vedie účtovníctvo ako sústavu účtovných 

záznamov podľa § 31 ods. 2. 

V súlade s § 6 ods. 1 boli účtovné prípady doložené účtovnými dokladmi, ktoré 

obsahovali predpísané náležitosti, ako je opísané v § 10 zákona. 

Účtovná jednotka vykonáva vedenie účtovníctva vo vlastnej réžii. Na spracovanie 

účtovnej dokumentácie využíva program spoločnosti Softip a.s. Banská Bystrica. 

Účtovníctvo je vedené v peňažných jednotkách EUR v zmysle § 4 ods. 7. 

3.1.2 Prechod na menu EURO 

Účtovná jednotka vykonala prechod na menu EURO k 01.01.2009 v súlade 

s platnou legislatívou, predovšetkým so zákonom č. 659/2007 Z. z. „Generálny zákon“. 

Majetok a záväzky akciovej spoločnosti boli prepočítané platným konverzným kurzom 

30,126 SKK/EUR, vyhláseným dňa 08. júla 2008.  

Spoločnosť dňa 23. 10. 2008 schválila uznesenie predstavenstva o premene 

menovitej hodnoty akcií a základného imania (Zápisnica z riadneho valného 

zhromaždenia konaného dňa 29.05.2009). Pri premene menovitej hodnoty akcií 

a základného imania bol použitý konverzný kurz 30,126 SKK/EUR. Pôvodná menovitá 

hodnota vo výške 1000 Sk, čo predstavuje 33,1939 EUR bola zaokrúhlená na 34 EUR za 

jednu akciu. Navýšenie základného imania vyplývajúce zo zaokrúhlenia menovitej 

hodnoty akcie nahor bolo zúčtované v prospech základného imania z účtu 427/501 Fond 

spoločnosti vytvorený zo zisku z predchádzajúcich rokov.  

Kurzové rozdiely plynúce z prechodu na menu EURO (prepočet majetku 

a záväzkov) zaúčtovala účtovným predpisom č. 2 na príslušných nákladových 

a výnosových účtoch: kurzové straty - 563/07 vo výške 27,25 EUR a kurzové zisky – 

663/07 vo výške 0,04 EUR. 
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4. Overenie údajov účtovnej závierky 

4.1 Inventarizácia 

Postup na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov v účtovnej jednotke 

k 31.12.2009 bol stanovený príkazmi generálnej riaditeľky zo dňa: 

 12.10.2009 – ročná fyzická inventúra k 31.10.2009 – dlhodobý majetok (účtovná 

skupina 01, 02, 03, 04), drobný investičný majetok, šatstvo 

 09.11.2009 - ročná fyzická inventúra k 30.11.2009 – zásoby – obilie v závode 

Mlyn kubatúrnym prepočtom  

 11.11.2009 - ročná fyzická inventúra k 11.11.2009 – predajňa KURIMANY 

 11.11.2009 - ročná fyzická inventúra k 30.11.2009 – zásoby v závode Mlyn, 

Cestovináreň + WLS Bratislava, Pekáreň a Cukráreň 

 11.11.2009 - ročná fyzická inventúra k 30.11.2009 – tovar v predajni, pohľadávky 

vedúcej predajne 

 10.12.2009 - ročná fyzická inventúra k 31.12.2009 – materiál v sklade CO 

 15.12.2009 - ročná fyzická inventúra k 31.12.2009 – pokladnica a ceniny 

 15.12.2009 - ročná inventúra k 31.12.2009:  

Fyzická inventúra: PHM, prepravky, materiál v sklade MTZ 

Dokladová inventúra 

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2009 

bola vykonaná na základe uvedených príkazov, o čom svedčí aj predložený súhrnný 

inventarizačný zápis. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky neboli zistené inventarizačné 

rozdiely.  

4.2 Neobežný majetok 

Účtovná jednotka disponuje neobežným majetkom vo výške 9 522 322 EUR. 

Dlhodobý hmotný majetok (s výnimkou pozemkov) a dlhodobý nehmotný majetok 

účtovná jednotka odpisuje na základe zostaveného odpisového plánu.  

Odpisový plán účtovná jednotka zostavila so zreteľom na dobu používania, 

fyzického opotrebovania a technického a morálneho zastarania dlhodobého majetku. 

Účtovné odpisy dlhodobého majetku sú v súlade s § 20 postupov účtovania. 

4.3 Obežný majetok 

4.2.1 Zásoby 

Účtovná jednotka  účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to definujú postupy 

účtovania. Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu 

obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.).  

V priebehu účtovného obdobia nebola vytvorená žiadna opravná položka 

k zásobám (31.12.2009). Boli poskytnutú preddavky na zásoby, ktoré sú vykázané vo 

výške 153 054 EUR. Zásoby účtovnej jednotky sú tvorené materiálom, nedokončenou 

výrobou, výrobkami a tovarom.  
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4.2.2 Pohľadávky  

Stav pohľadávok vykázaný v Súvahe je zhodný so stavom účtov – pohľadávok 

podľa Hlavnej knihy vo výške 2 991 776,06 EUR. 

Tabuľka 1: Vykázané hodnoty pohľadávok v Súvahe k 31.12.2009 

Riadok Názov účtu Suma 

039 Poskytnuté preddavky na zásoby 153 054 

040 Dlhodobé pohľadávky (brutto) 4 063 

047 Krátkodobé pohľadávky (brutto) 2 834 659 

 SPOLU 2 991 776 

 

Tabuľka 2: Zostatky na účtoch pohľadávok v Hlavnej knihe k 31.12.2009 

Účet Názov účtu Suma 

311 Pohľadávky z obchodného styku 2 675 147,05 

314 Poskytnuté preddavky  160 997,92 

315 Ostatné pohľadávky (prenos z roku 2003) 4 634,73 

335 Pohľadávky voči zamestnancom 6 775,10 

343-346 Daňové pohľadávky 9 695,34 

378 Iné pohľadávky 134 725,92 

 SPOLU 2 991 776,06 

 

Účtovná jednotka vytvára opravné položky k pohľadávkam z obchodného styku 

v člení na daňovo uznané a neuznané. Opravné položky sú vo výške 165 819,62 EUR. 

Výška opravných položiek tvorí 6,2 % v pomere k celkovej výške pohľadávok 

z obchodného styku. 

4.2.3 Finančný majetok 

Overenie finančného majetku bolo zamerané na nasledovné: peňažné a bankové 

operácie v priebehu roka, tvorbu peňažných a bankových zostatkov a kontrolu 

odsúhlasení výpisov z účtov. Zostatky na účtoch v Hlavne knihe sme zároveň porovnali 

so zostatkom na poslednom výpise z účtu bežného roka.  

Účtovná jednotka využíva kontokorentné účty vo finančných inštitúciách, ktoré 

eviduje na analytických účtoch: 221/01 (VÚB, a.s.) zostatok – 232 987,49 EUR       

a 221/08 (Tatra banka, a.s.) zostatok – 935 879,99 EUR.  

Zostatky na uvedených účtoch k 31. 12. 2009 sú záporne, čo účtovná jednotka 

správne vykázala v účtovnej závierke na strane pasív ako súčasť bežných bankových 

úverov. 
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4.4 Vlastný kapitál  

V roku 2008 účtovná jednotka vytvorila zisk vo výške 7 712 414 Sk (256 005,24 

EUR), ktoré na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 29.05.2009 rozdelila 

nasledovne (účtovný predpis č. 131): 

Tabuľka 3: Rozdelenie zisku za rok 2008 

Rozdelenie zisku za rok 2008 
Hodnota v 

SKK 

Hodnota v 

EUR 

Účet 

Prídel do sociálneho fondu 300 000,00 9 958,18 472/03 

Prídel do podielového fondu odmien 3 347 381,00 111 113,15 427/601 

Dividendy  4 065 033,00 134 933,91 364/01 

Pri kontrole účtovného predpisu č. 131 evidujeme pri prepočte slovenskej meny na 

menu euro rozdiely: 

 účet 427/601 – správny prepočet - 111 112,69 EUR (rozdiel - 0,46 EUR) 

 účet 364/01 – správny prepočet - 134 934,37 EUR (rozdiel + 0,46 EUR) 

4.4 Cudzí kapitál  

Na základe overenia účtovaných prijatých faktúr bolo zistené, že účtovná jednotka 

má právne platnú povinnosť vo vzťahu k dodávateľom. Vykazovaný účtovný zostatok 

záväzkov vo výške 5 025 069 EUR je zhodný s dokladovou inventarizáciou k 31.12.2009, 

ktorý však nie je potvrdený všetkými zmluvnými partnermi. 

 Pri výkone auditu boli overené nasledovné účty: 

321 – Dodávatelia 

Účtovná jednotka vykazuje v Súvahe záväzky z obchodného styku vo výške  

1 884 551 EUR, z čoho 1 194 301 EUR tvoria krátkodobé záväzky z obchodného styku.  

Záväzky následne v poznámkach člení na záväzky:  

 po lehote splatnosti    285 671 EUR 

 do lehoty splatnosti 1 598 880 EUR z toho: 

o do 1 roka 1 360 771 EUR 

o 1 – 5 rokov    238 109 EUR  

o nad 5 rokov 

331 - Zamestnanci 

Zostatok na účte 331 tvoria mzdy zamestnancov, ktoré sú vyplácané v hotovosti 

(1 619,43 EUR) a záväzok voči zamestnancovi z titulu odchodu do dôchodku (365,30 

EUR). Zostatky boli porovnávané s mzdovou rekapituláciou za december 2009. 

336 – Záväzky zo sociálneho zabezpečenia 

Účtovná jednotka má vytvorené analytické účty pre sociálne poistenie 

(336/01), zdravotné poistenie (336/03) a doplnkové dôchodkové poistenie (336/06). 
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Vykázané zostatky na účtoch sme porovnali s výkazmi poistného za obdobie 12/2009 do 

jednotlivých zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne. Pri kontrole bol zistený 

rozdiel medzi zostatkom na účte 336/01 a mesačným výkazom poistného do Sociálnej 

poisťovne. 

379 – Iné záväzky 

Účtovná jednotka vykazuje na analytickom účte 379/05 záväzok voči 

zamestnancom v titulu výplaty zúčtovaných miezd na účet. Vykazuje záväzok vo výške 

180 168,62, ktorý je súčtom miezd – „výplata na účet“ s „exekúcie“ podľa mzdovej 

rekapitulácie za mesiac december 2009. Podľa nášho názoru, by k preúčtovaniu záväzkov 

voči zamestnancom z titulu výplaty miezd nemalo dochádzať, o mzdách by sa malo 

účtovať len na účte 331 – záväzky voči zamestnancom.  

4.5 Časové rozlíšenie  

Účtovná jednotka účtuje na účtoch časového rozlíšenia 381 a 384 v súlade s § 56 

postupov účtovania. Na účte 381 účtuje p nákladoch budúcich období.  

Spoločnosť je poberateľom investičných dotácií, ktoré vykazuje na účte 384. 

Dotácie na obstaranie dlhodobého majetku rozpúšťa do výnosov v časovej a vecnej 

súvislosti so zaúčtovaním odpisov z dlhodobého majetku, na ktorý bola dotácia 

poskytnutá. Každá poskytnutá dotácia má prehľadne vytvorený analytický účet. 

5. Účtovné výkazy 

Kontrolou vecnej správnosti údajov vykázaných v súvahe a výkaze ziskov a strát 

k 31.12.2009 bolo zistené, že aktíva a pasíva, ako aj náklady a výnosy súhlasia so stavmi 

vykázaných na účtoch syntetickej evidencie v hlavnej knihe k 31.12.2009. 

Účtovné výkazy boli zostavené na predpísaných nových formulároch v súlade 

s opatrením MF SR z 27. novembra 2008 č.MF/24219/2008-74, ktorým sa mení a dopĺňa 

opatrenie MF SR 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. 

Účtovná jednotka vykázala za rok 2009 účtovný výsledok hospodárenia – zisk vo 

výške 500 500 EUR.  

Účtovná jednotka účtuje o dani z príjmov: 

 splatnej – vo výške 127 426 EUR 

 odloženej – vo výške – 6 675 EUR 
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6. Analýza účtovnej závierky, majetkovej a kapitálovej štruktúry 

a finančnej situácie spoločnosti MPC CESSI a.s. 

6.1 Analýza účtovnej závierky 

6.1.1 Výkaz ziskov a strát  

Tabuľka 4: Výkaz ziskov a strát 

Ukazovateľ  

Rok  

2009             2008 

(v EUR)        (v EUR) 

Vplyv na 

VH  

(v EUR) 

Index 

plnenia 

v % 

Index 

prírastku 

v % 

Obchodná marža 243 076 318 406 -75 330 0,0 0,0 

Výroba 22 052 216 28 581 817 -6 529 601 77,2 -22,8 

Výrobná spotreba 16 825 200 23 210 477 6 385 277 72,5 -27,5 

Pridaná hodnota 5 470 092 5 689 746 -219 654 96,1 -3,9 

Osobné náklady 3 738 411 3 941 639 203 228 94,8 -5,2 

Dane a poplatky 58 588 59 192 604 99,0 -1,0 

Odpisy a opravné položky 1 189 900 1 409 466 219 566 84,4 -15,6 

Tržby z predaja DHM a materiál 164 639 106 375 58 264 154,8 54,8 

Zostatková cena predaného DHM 

a materiálu 
93 026 57 993 -35 033 160,4 60,4 

Tvorba a zúčtovanie opravných 

položiek 
2 527 61 278 58 751 4,1 -95,9 

Ostatné výnosy 243 034 289 374 -46 340 84,0 -16,0 

Ostatné náklady 63 688 24 540 -39 148 259,5 159,5 

VH z hospodárskej činnosti 731 625 531 387 200 238 137,7 37,7 

VH z finančnej činnosti -110 374 -283 163 172 789 39,0 -61,0 

Daň z príjmov 120 751 -7 781 -128 532 -1 551,9 -1 651,9 

VH za účtovné obdobie 500 500 256 005 244 495 195,5 95,5 

 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie predstavuje zisk vo výške 500 500 EUR. 

 Oproti roku 2008 ide o zvýšenie zisku o 95,5 % čo je v absolútnom vyjadrení 

244 495 EUR. Na tejto zmene sa podieľali jednak výsledky podniku z hospodárskej 

činnosti (zvýšenie zisku o 37,7 %) a z finančnej činnosti (zníženie straty o 61 %).  

Najväčší pokles vo výnosoch bol zaznamenaný vo výrobe – pokles o 22,8 % 

oproti predchádzajúcemu roku. Ten však bol sprevádzaný s ešte prudkejším poklesom 

výrobnej spotreby o 27,8 %. Pri porovnaní indexu prírastkov možno vývoj hodnotiť 

pozitívne, pretože platí nasledovné: Ivstup < I výstup → pri poklesoch: Ivstup > I výstup, v našom 

prípade výrobná spotreba klesala rýchlejšie ako výroba, čo je žiadúce. 

Zvýšenie výsledku hospodárenia v roku 2009 bolo najmä v oblasti: 

 hospodárskej činnosti a to znížením odpisov o 219 566 EUR a nižšou tvorbou 

opravných položiek o 58 751 EUR oproti roku 2008 

 finančnej činnosti a to poklesom nákladových úrokov o 160 072 EUR 
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6.1.2 Súvaha  

Tabuľka 5: Súvaha 

Ukazovateľ  

Rok  

2009             2008 

(v EUR)        (v EUR) 

Rozdiel  

(v EUR) 

Index 

plnenia 

v % 

Index 

prírastku 

v % 

Dlhodobý nehmotný majetok 59 745 69 400 -9 655 86,1 -13,9 

Dlhodobý hmotný majetok netto 9 004 419 8 098 745 905 674 111,2 11,2 

Dlhodobý finančný majetok 458 158 453 627 4 531 0,0 0,0 

Neobežný majetok 9 522 322 8 621 772 900 550 110,4 10,4 

Zásoby 3 676 587 5 033 088 -1 356 501 73,0 -27,0 

Pohľadávky 2 672 902 4 107 361 -1 434 459 65,1 -34,9 

Finančné účty 25 073 119 337 -94 264 21,0 -79,0 

Obežný majetok 6 374 562 9 259 786 -2 885 224 68,8 -31,2 

Časové rozlíšenie 3 164 2 863 301 110,5 10,5 

AKTÍVA SPOLU 15 900 048 17 884 421 -1 984 373 88,9 -11,1 

Základné imanie 3 298 000 3 219 810 78 190 102,4 2,4 

Kapitálové fondy 426 926 351 834 75 092 0,0 0,0 

Fondy zo zisku 4 579 812 4 879 170 -299 358 93,9 -6,1 

VH minulých rokov 0 0 0     

VH za účtovné obdobie 500 500 256 005 244 495 195,5 95,5 

Vlastné imanie 8 805 238 8 706 819 98 419 101,1 1,1 

Rezervy 129 298 151 438 -22 140 85,4 -14,6 

Záväzky dlhodobé 241 628 248 990 -7 362 97,0 -3,0 

Záväzky krátkodobé 1 642 923 1 479 048 163 875 111,1 11,1 

Bankové úvery 3 011 220 5 049 602 -2 038 382 0,0 0,0 

Záväzky 5 025 069 6 929 078 -1 904 009 72,5 -27,5 

Ostatné pasíva (účet 384) 2 069 741 2 248 524 0 0,0 0,0 

PASÍVA SPOLU 15 900 048 17 884 421 -1 984 373 88,9 -11,1 

 Celkové aktíva/pasíva poklesli o 11,10 % (- 1 984 373 EUR) oproti roku 2008 

Podnik v roku 2009 oproti roku 2008 napriek dosiahnutiu vyššieho výsledku 

hospodárenia zaznamenal pokles majetku o 11,1 %, čo predstavuje 1 984 373 EUR. 

Pokles majetku a zdrojov krytia majetku bol vyvolaný na strane: 

 aktív znížením stavu obežného majetku o 2 885 224 EUR (- 31,2 %):  

- zníženie stavu pohľadávok (zrýchlenie inkasa pohľadávok, tvorba opravných 

položiek a odpis pohľadávok)  

- zníženie stavu zásob v dôsledku poklesu výroby a tým aj výrobnej spotreby 

 pasív znížením stavu záväzkov o 1 904 009 EUR (- 27,5 %):  

- zníženie zostatku bankových úverov v dôsledku ich postupného splácania 

o 2 038 382 EUR 

- zvýšenie stavu krátkodobých záväzkov z obchodného styku o 310 470 EUR 

(skrátenie doby splácania záväzkov, pokles likvidity) 

 



10 

 

6.2 Majetková a kapitálová štruktúra 

Z hľadiska majetkovej štruktúry možno považovať aktíva spoločnosti za 

primerané jej podnikateľskej činnosti. Pomer neobežného majetku k obežnému je 48 : 52. 

Podnik disponuje vysokou hodnotou dlhodobého hmotného majetku a zásob. 

V oblasti kapitálovej štruktúry je pomer vlastného kapitálu k cudziemu kapitálu 

takmer vyrovnaný v pomere 55 : 45. Podnik je financovaný z prevažnej časti vlastnými 

ale takmer rovnako aj cudzími zdrojmi. Vlastné zdroje predstavujú predovšetkým 

základné imanie a fondy podniku vytvárané zo zisku. Podnik nedisponuje výsledkom 

hospodárenia minulých rokov, tzn. zisk vytvorený spoločnosťou je vždy rozdelený medzi 

akcionárov a zostatok pridelený do fondov spoločnosti.  

Možno konštatovať, že podnik zachováva tzv. zlaté bilančné pravidlo, podľa 

ktorého je dlhodobý majetok krytý dlhodobými zdrojmi. Zároveň vytvára kladný čistý 

pracovný kapitál (rozdiel medzi krátkodobý majetkom a krátkodobým cudzím kapitálom). 

Bilančná rovnováha je v podniku zachovaná.  

6.3 Analýza finančnej situácie – pomerové ukazovatele finančnej analýzy  

6.3.1 Ukazovatele likvidity 

Likvidita I. stupňa vyjadruje stupeň solventnosti podniku (momentálnu schopnosť 

úhrady záväzkov). Spoločnosť disponuje nízkym objemom vysoko likvidných 

prostriedkov, ktorými je okamžite schopná uhradiť svoje krátkodobé záväzky. Štandardne 

sa pohotová likvidita pohybuje v intervale 0,2 – 0,5. V prípade spoločnosti MPC CESSI 

a.s. je pohotová likvidita 0,004. Je potrebné upozorniť, že krátkodobý cudzí kapitál 

obsahuje aj bežné bankové úvery, ktoré podnik považuje za najlikvidnejšie aktíva. 

Celkovo hodnotíme úroveň pohotovej likvidity za nízku, ale nie kritickú. 

Likvidita II. stupňa v nadväznosti na pohotovú likviditu zahŕňa okrem finančných 

účtov aj krátkodobé pohľadávky a časové rozlíšenie aktív. V roku 2009 dosiahla úroveň 

0,393, čo je pokles oproti roku 2008, keď bola na úrovni 0,48. Odporúčané hodnoty sú 

v rozpätí 1,0 – 1,5. 

Likvidita III. stupňa resp. celková likvidita podniku je na úrovni 0,929 čo 

považujeme za priaznivé. 

Ukazovateľ platobnej neschopnosti dáva do pomeru záväzky a pohľadávky 

v užšom slova zmysle. V sledovanom období je ukazovateľ 0,7, tzn. že podnik vo väčšej 

miere poskytuje dodávateľský úver, ako ho využíva. Značí to dobrú platobnú disciplínu 

podniku, čo vyplýva aj z analýzy ukazovateľov aktivity.  
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6.3.2 Ukazovatele aktivity (obratovosti) 

Zobrazujú efektívnosť využívania podnikového majetku. Vyjadrujú dobu obratu 

aktív alebo počet obratov za analyzované obdobie. Vždy berieme do úvahy analyzované 

obdobie merané v dňoch. Za tržby považujeme tržby za predaný tovar (r. 1 VZaS) a tržby 

z predaja vlastných výrobkov a služieb (r. 5 VZaS). 

Na základe analýzy sa dospelo k záveru, že doba obratu krátkodobého majetku sa 

oproti roku 2008 skracuje, teda počet dní kým sa príslušná zložka majetku speňaží 

v tržbách je menší.  

Medzi najvýznamnejšie ukazovatele doby obratu patrí doba inkasa pohľadávok 

a doba splácania záväzkov. Ako vyplýva z analýzy, podnik z dlhodobého hľadiska 

skracuje dobu inkasa pohľadávok a splácania záväzkov. Pre získanie prehľadu o platobnej 

disciplíne podniku sme výber pohľadávok a záväzkov zúžili na skupinu obchodných 

krátkodobých. Musíme konštatovať, že doba splatnosti krátkodobých záväzkov 

z obchodného styku je kratšia (25 dní) ako doba inkasa krátkodobých pohľadávok 

z obchodného styku (55 dní), čo síce svedčí o dobrej disciplíne skúmaného podniku, ale 

táto skutočnosť má vplyv na nízku likviditu podniku, ako bolo vyššie spomenuté. To 

prakticky znamená, že podnik nadmierne úveruje svojich dlžníkov (odberateľov) na úkor 

svojej platobnej schopnosti. 

Pri analýze ukazovateľov doby obratu je potrebné sledovať dobu obratu zásob, 

ktorá je 81 dní. Zároveň ukazovateľ obratu zásob je na úrovni 4,55 čo znamená že zásoby 

sa v ročných tržbách obrátia 4,5 krát.   

6.3.3 Ukazovatele kapitálovej štruktúry 

Ukazovatele štruktúry kapitálu vyjadrujú a kvantifikujú rozsah použitia cudzieho 

a vlastného kapitálu na financovaní potrieb podniku. Čím je väčší podiel vlastného 

kapitálu na celkovom, tým je podnik stabilnejší a nezávislý. Na druhej strane vlastný 

kapitál je spravidla pre podnik drahší, preto je dôležité stanoviť primerané zapojenie 

vlastného a cudzieho kapitálu. 

Zamerali sme sa celkovo na štyri základné ukazovatele: ukazovateľ 

samofinancovania, zadlženosti, úverovú zaťaženosť a úrokové krytie.  

Prvé dva ukazovatele bezprostredne vypovedajú o kapitálovej štruktúre podniku. 

Ako bolo spomenuté v časti „Majetková a kapitálová štruktúra“ zdroje krytia majetku sú 

v podniku vyrovnané. Miera samostatnosti, ktorá vyjadruje rozsah použitia vlastného 

kapitálu je 55,4 %, čo predstavuje nárast oproti roku 2008 (48,7 %). Zadlženosť je na 

úrovni 44,6 %, čo je pokles oproti roku 2008 (51,3 %).   

Bankovú úvery podniku tvoria 18,9 % z celkového kapitálu, teda takmer polovicu 

cudzích zdrojov. Táto hodnota by mala byť menšia ako 50 % čo podnik dosahuje. 

Úrokové krytie vyjadruje koľkokrát prevyšuje zisk hodnotu úrokov, ktoré musí 

podnik splatiť. Ukazovateľ je na úrovni 10,74 čo znamená že zisk desaťnásobne 

prevyšuje nákladové úroky. Odporúčaný interval je 3 až 5. 



12 

 

6.3.4 Ukazovatele rentability 

Ukazovatele rentability (výnosnosti) vyjadrujú výnosnosť, resp. ziskovosť 

podnikového úsilia. Hodnotia všeobecnú efektívnosť využitia vloženého kapitálu do 

podnikateľskej činnosti bez ohľadu na jeho zdroj. Ich úroveň a vývoj ovplyvňujú úroveň 

a vývoj likvidity, aktivity a zadlženosti.  

Rentabilita celkového kapitálu (ROI) vyjadruje výnosnosť celkového kapitálu 

vloženého do podnikateľskej činnosti, resp. mieru zhodnotenia celkového kapitálu 

podnikaním. Na jedno euro celkového kapitálu vloženého do podnikania podnik 

vyprodukoval 0,043 eur zisku. 

Zhodnotenie vlastného kapitálu vloženého do podniku vyjadruje ukazovateľ 

rentability vlastného imania (ROE). Miera zhodnotenia je 5,7 %, teda na jedno euro 

vlastného kapitálu pripadá 0,056 eur zisku. 

Rentabilita tržieb (ROS) vyjadruje ziskovosť tržieb, ktorá je na úrovni 3 %. 

Ukazovatele rentability hodnotíme pozitívne, hlavne z dôvodu, že vykazujú rastúci 

trend.  

6.3.5 Ukazovatele trhovej hodnoty 

Ukazovatele trhovej hodnoty vyjadrujú výkonnosť podniku z pohľadu investorov 

(akcionárov).  

Najvýznamnejším ukazovateľom z pohľadu vlastníka akcií je čistý zisk na akciu 

(EPS), ktorý vyjadruje podiel čistého zisku na jednu akciu. EPS je vo výške 5,16, teda na 

jednu akciu pripadá 5,16 eura.  

Výplatný pomer udáva percentuálny podiel dividend na výsledku hospodárenia, 

ktorý je 27 %. Presné rozdelenie zisku je možné vidieť v časti 4.4 Vlastný kapitál. 

6.3.6 Efektívnosť hospodárenia 

Efektívnosť hospodárenia hodnotíme pomocou ukazovateľa celkovej 

nákladovosti. Vyjadruje vzájomný pomer nákladov a výnosov. Podnik dosahuje úroveň 

nákladovosti 97,36 %. Znamená to, že na dosiahnutie jedného eura výnosov je potrebné 

vynaložiť 0,9736 eura nákladov. Tento ukazovateľ je vysoký, avšak oproti roku 2008 

poklesol, čo je pozitívne. Z dlhodobého hľadiska by sa mal podnik snažiť nákladovosť 

minimalizovať a to zvyšovaním výnosov a znižovaním nákladov. 
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7. Odporúčania 

Na základe poznatkov z vykonaného auditu ročnej účtovnej závierky spoločnosti 

MPC CESSI a.s. za obdobie roka 2009, dovoľujeme si Vám navrhnúť nasledovné 

odporúčania: 

 Účet 336 – na účte 336 – Zúčtovanie s orgánmi zdravotného a sociálneho 

poistenia – má účtovná jednotka vytvorené 3 analytické účty – 336/01 sociálne 

poistenie, 336/03 zdravotné poistenie a 336/06 DDS. Z dôvodu prehľadnosti 

odporúčame analytický účet 336/03 rozdeliť podľa jednotlivých zdravotných 

poisťovní. 

 

 Účet 378/05 – Poistné životné Kooperatíva – účtovná jednotka vedie na 

analytickom účte 378/05 pohľadávku voči spoločnosti Kooperatíva z titulu 

zaplateného jednorazového poistného za svojich zamestnancov a členov 

predstavenstva. Podľa nášho názoru, by mala účtovná jednotka vytvoriť fond zo 

zisku, z ktorého bude predmetné poistné v budúcnosti uhrádzané a zároveň, 

existujúcu pohľadávku voči Kooperatíve vo výške 126 136,89 EUR preúčtovať na 

novovytvorený fond (Má dať - 427/AÚ, Dal - 378/05). 

 

 Účet 379/05 – Záväzky voči zamestnancom. Ako bolo uvedené v časti 4.4 Cudzí 

kapitál účtovná jednotka využíva účet 379/05 ako záväzok voči zamestnancom 

z titulu nevyplatených miezd na účet. Odporúčame účtovnej jednotke 

nepreúčtovávať záväzky voči zamestnancom, ale ich účtovanie výlučne na účte 

331 – Zamestnanci, rovnako ako je to s vyplatením miezd v hotovosti (záväzok je 

na účte 331/00). 

 

 Účet 397 – Opravné položky k pohľadávkam. Opravné položky k pohľadávkam 

k 31.12.2009 sú vo výške 165 819,62 pričom celková výška pohľadávok 

z obchodného styku je 2 687 726 EUR. To znamená že účtovná jednotka vytvára 

opravné položky len na 6,17 % pohľadávok. Pri hlbšej analýze pohľadávok 

v členení na pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti sme dospeli k záveru, že 

pri výške pohľadávok po lehote splatnosti 1 054 546 EUR tvoria opravné položky 

len 15,72 % čo je nepostačujúce. Opravné položky by mala účtovná jednotka 

vytvárať z dôvodu opatrnosti k tej pohľadávke, pri ktorej existuje riziko jej 

nezaplatenia. Sme toho názoru, že podnik nevytvára opravné položky 

k pohľadávkam v dostatočnej výške. 

 

 Účet 427/601 – Podiel. fond odmien 2006 – v časti 4.4 Vlastný kapitál sa 

venujeme rozdeleniu zisku za rok 2008. Vytvorený zisk spoločnosť na základe 

zápisnice z konania valného zhromaždenia pridelila do podielového fondu odmien 

vo výške 111 113,15 EUR. Je potrebné uviesť, že k 31.12.2009 účtovná jednotka 

daný fond neeviduje. Vyplynulo to z kontroly hlavnej knihy - účet 427/601 

vykazuje nulový zostatok. 
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8. Dôkazné materiály 

Predmetom audítorského overovania boli podklady za rok 2009: 

 Účtovné výkazy vyhotovené k 31.12.2009: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, 

Poznámky 

 Hlavná kniha (analytické účty) 

 Účtovný denník 

 Účtovné doklady : 

- Pokladničná kniha za rok 2009 

- Odberateľské a dodávateľské faktúry 

- Interné doklady 

- Bankové výpisy 

 Inventarizácia majetku a záväzkov 

 Podklady pre: tvorbu rezerv a opravných položiek, investičné dotácie, výpočet 

odloženej dane 

 

 

 

 

Vypracovali: 

 

Ing. Anna Polončáková 

zodpovedná audítorka 

Licencia SKAU č. 122 

 

Ing. Zuzana Schwartzová, PhD. 

Asistent audítora č. 2620 

 

Ing. Eva Horovčáková 

Asistent audítora č. 2339 

 

Ing. Tomáš Kuzár 

Asistent audítora č. 2750  
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9. Prílohy 

 

1. Účtovná závierka k 31. 12. 2009 

1.1. Súvaha 

1.2. Výkaz ziskov a strát 

1.3. Poznámky 

2. Hlavná kniha (iba pre audítora) 

3. Saldokonto (iba pre audítora) 

  



Finančná analýza spoločnosti MPC CESSI a.s. 

1 

 

 
2008 2009 

Majetok/Kapitál SPOLU 17 884 421 15 900 048 

Členenie majetku (aktív) : 

  Neobežný majetok 8 621 772 9 522 322 

Obežný majetok 9 262 649 6 377 726 

Dlhodobý majetok 8 625 899 9 526 385 

Krátkodobý majetok 9 258 522 6 373 663 

Členenie kapitálu (pasív) : 

  Vlastný kapitál 8 706 819 8 805 238 

Cudzí kapitál 9 177 602 7 094 810 

Dlhodobý cudzí kapitál 395 590 241 628 

Krátkodobý cudzí kapitál 8 782 012 6 853 182 

Kategórie výsledku hospodárenia 

  

   EAT - VH po zdanení 256 005 500 500 

EBT - VH pred zdanením 248 224 621 251 

EBIT - VH pred zdanením a úrokmi 472 105 685 060 

VH z hospodárskej činnosti 531 387 731 625 

Výnosy, náklady 

  Výnosy z hospodárskej činnosti 30 295 471 23 482 948 

Výnosy z finančnej činnosti 71 717 12 543 

Výnosy spolu 30 367 188 23 495 491 

Náklady z hospodárskej činnosti 29 764 084 22 751 323 

Náklady z finančnej činnosti 354 880 122 917 

Náklady spolu 30 118 964 22 874 240 

Tržby - 601,602,604 22 758 232 16 742 536 

Náklady - 504, výrobná spotreba 24 209 976 17 605 183 

Vertikálna analýza 17 884 421 15 900 048 

neobežného majetku 48,21% 59,89% 

obežného majetku 51,79% 40,11% 

dlhodobého majetku 48,23% 59,91% 

krátkodobého majetku 51,77% 40,09% 

vlastného kapitálu 48,68% 55,38% 

cudzieho kapitálu 51,32% 44,62% 

cudzieho dlhodobého 2,26% 1,53% 

cudzieho krátkodobého 49,10% 43,10% 

1. Likvidita 

  pohotová likvidita - L1 0,01359 0,00366 

bežná likvidita - L2 0,48082 0,39309 

celková likvidita - L3 1,05393 0,92957 

platobná neschopnosť 0,4207 0,7051 

pomer obežného majetku k cudziemu kapitálu 1,0093 0,8989 
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2008 2009 

2. Aktivita 

  doba obratu majetku 286,83 346,63 

doba obratu neobežného majetku 138,28 207,59 

doba obratu zásob 80,72 80,15 

doba inkasa pohľadávok 65,81 58,18 

doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 63,54 54,89 

doba splácania záväzkov 22,30 34,06 

doba splácania záväzkov z obchodného styku 13,33 24,76 

obrat majetku 1,27 1,05 

obrat neobežného majetku 2,64 1,76 

obrat zásob 4,52 4,55 

3. Kapitálová štruktúra 

  celková zadĺženosť 51,3% 44,6% 

miera samostatnosti 48,7% 55,4% 

úverová zaťaženosť 28,2% 18,9% 

úrokové krytie 2,109 10,736 

4. Rentabilita 

  R. celkového kapitálu (ROI) 0,02640 0,04309 

R. vlastného kapitálu (ROE) 0,02940 0,05684 

R. aktív (ROA) 0,01431 0,03148 

R. tržieb (ROS) 0,01125 0,02989 

5. Ukazovatele trhovej hodnoty 

  čistý zisk na akciu (EPS) 2,63923 5,15979 

výplatný pomer 

 

0,26960 

Nákladovosť (Náklady/Výnosy) 

  celková nákladovosť 99,1826% 97,3559% 

celková nákladovosť z HČ 98,2400% 96,8800% 

výrobno-spotrebný nákladovosť 0,7661 0,7161 

osobná nákladovosť 12,9799% 15,9112% 

odpisová nákladovosť 0,0464 0,0506 

dane a poplatky 0,00 0,00 

Účinnosť  (Výstup/Vstup) 

  celková účinnosť nákladov 1,018 1,032 

účinnosť majetku 1,698 1,478 

účinnosť DHM 3,750 2,609 

Pracovná sila 

  počet pracovníkov 318 340 

produktivity práce 95 494 69 104 

priemerné osobné náklady 12 395 11 593 

priemerné mzdové náklady 8 657 8 097 

vybavenosť zamestnanca majetkom 56 240 46 765 
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