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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 

 

Predstavenstvo dňa 23.10.2008 schválilo premenu menovitej hodnoty akcií 

vyjadrenú v Sk na hodnotu v eurách. 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 2011 
 

 

Spoločnosť vykázala za rok 2011 účtovný výsledok hospodárenia  - strata vo výške  

190 872   EUR .V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2010, kedy spoločnosť 

dosiahla zisk v hodnote 242 157 EUR nastal pokles hospodárskeho výsledku 

o 433 029 EUR.   

Na tomto  poklese sa jednotlivé oblasti podieľali nasledovne: 

 

 hospodársky výsledok z hospodárskych činností  dosiahol stratu vo výške  

-124 051 EUR a v medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím roka 2010 

poklesol o 531 609 EUR . Na tomto poklese sa rozhodujúcou mierou 

podieľajú činnosti zahŕňajúce výnosy a náklady súvisiace s výrobou 

a predajom výrobkov spoločnosti , ktorých rozdiel vyjadruje pridanú 

hodnotu, ktorá je kvantitatívnym a kvalitatívnym ukazovateľom 

výkonnosti firmy. Pridaná hodnota medziročne poklesla z hodnoty  

5 169 146 EUR na hodnotu 4 427 787 EUR , čo predstavuje pokles o 741 359 

EUR.  Pri podrobnejšej analýze pridanej hodnoty je zrejmý rast výroby 

o 2 494 352 EUR, čo je  nárast o 13,2 %, avšak na druhej strane vzrástla  

spotreba materiálu a energií o  3 155 862 EUR , čo je nárast o 25 % a tiež rast 

nakupovaných služieb o 89 132 EUR,  navýšenie o  6,8 %. Rast 

materiálových nákladov súvisí s rýchlym tempom rastu surovín, ktorých 

cenu sa do realizačných cien výrobkov nepodarilo premietnuť v potrebnom 

rozsahu.  

 Hospodársky výsledok z finančných operácií dosiahol hodnotu – 113 202 

EUR  a oproti porovnateľnému obdobiu roka 2010 poklesol o 8 355 EUR. 

Pokles bol zapríčinený najmä rastom nákladových úrokov z dôvodu 

vyššieho čerpania úverových zdrojov a z dôvodu navýšenia medzibankovej 

referenčnej sadzby Euribor na peňažnom trhu. 

 

     Podiel vlastných zdrojov na krytí majetku spoločnosti dosiahol úroveň 49,58 %. 

Podiel vlastného imania na 1 akciu k 31. decembru 2011 dosiahol hodnotu 83,2 EUR. 

 

Celkovo spoločnosť vyprodukovala za rok 2011 výnosy v hodnote 22 704 777 €  

a čerpala náklady v hodnote 22 942 030 €. Financovanie spoločnosti v priebehu 

celého roka bolo vyrovnané. 
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Hospodárske  výsledky našej spoločnosti za rok 2011 okrem iných skutočností 

ovplyvnila aj  štátna potravinová pomoc pre sociálne odkázané osoby (jedná sa 

predovšetkým o cestovinársky a mlynský trh). Vzhľadom na vysoký  objem cestovín 

a múky (10 000 ton cestovín a 10 000 ton múky), ponúknutý víťazným účastníkom 

v tendri, bola táto potravinová pomoc rozšírená na širšiu vrstvu obyvateľstva, čo 

podstatne ovplyvnilo predaj cestovín, ale aj cenu múky.  

 

Takéto štátne zákazky sú prirodzenou súčasťou vyspelých krajín EÚ. Ide o bežnú 

pomoc, ktorú poskytujú krajiny Európskej únie svojim občanom. Naša firma sa 

zapojila do tohto tendra s kompetentnou ponukou vyrobených i dodaných 

množstiev, ako aj kvalitou ponúkaných výrobkov.  Hoci sme skončili  druhí, naša 

ponuka zodpovedala stanoveným podmienkam.  

 

Po uvoľnení obilia zo Štátnych hmotných rezerv SR v rámci projektu „Pomoc 

sociálne odkázaným osobám“ na jar 2011, došlo k vysokej konkurencii aj v rámci 

Slovenska, čo viedlo k rýchlemu a výraznému znižovaniu cien. Po žatve 2011 

a znižovaní ceny potravinárskej pšenice,  klesajú predajné ceny prakticky až doteraz.  

 

Napriek výrazným výkyvom ceny potravinárskej pšenice v posledných dvoch 

rokoch - v prvom polroku 2011 sa zvýšila medziročne o 100% - sa ceny 

výrobkov cestovín prakticky  nezmenili. Silná konkurencia výrobcov umožnila 

obchodným reťazcom zachovať ceny a naďalej vytvárať tlak na vylepšovanie 

obchodných podmienok (bonusy, poplatky) v ich prospech. Zmena cien sa taktiež 

neprejavila ani v cene pekárskych výrobkov. Je to paradox, podľa štatistického úradu 

ceny ostatných potravín rástli. 

 

 

   Celý slovenský trh ovládajú zahraničné reťazce (Tesco, Metro, Kaufland, Ahold, 

Billa, Lidl), ako aj domáce siete (COOP Jednota Slovensko, CBA Slovakia, Slovpos, 

Milk Agro). Za posledné roky sa predaj cez tieto skupiny odberateľov neustále 

zvyšoval. V súčasnosti sa väčšina predaja na potravinovom trhu realizuje cez tieto 

spoločnosti. Takáto koncentrácia na niekoľko odberateľov vyvoláva vysokú 

konkurenciu a následný tlak na obchodné podmienky. Pretrváva vysoký 

konkurenčný tlak - zvýšený dovoz lacných cestovín a múk  zo zahraničia. 
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  Charakteristika trhu v roku 2011 

 

- neustále znižovanie kúpnej sily Slovákov 

- pretrvávajúci odliv kupujúcich do zahraničia 

- dovoz lacných tovarov zo zahraničia 

- pretrvávajúci boj medzi obchodnými reťazcami 

- všeobecný rast cien potravín, paradoxne okrem cien našich komodít 

- „štátna potravinová pomoc“ – rozdávanie cestovín a múky zadarmo 

 

 

Táto nepriaznivá trhová situácia negatívne ovplyvnila aj výsledky hospodárenia 

našej spoločnosti.  

 

Základom pre dosiahnutie priaznivých hospodárskych výsledkov je zvýšenie 

podnikateľskej aktivity a konkurenčnej schopnosti podnikania v oblasti výroby, 

v obchodovaní, v komunikácií so zamestnancami i partnermi . Ide predovšetkým 

o poskytovanie vysokej kvality produktov a služieb, ochrana životného prostredia, 

bezpečnosť pri práci,  výroba produktov a poskytovanie služieb pri čo najnižších 

nákladoch a zvyšovanie produktivity prevádzok. 
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PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ PODĽA ZÁVODOV 

 
Sme potravinárskou spoločnosťou, ktorá pri dodržiavaní najvyšších štandardov 

kvality, od spracovania obilia cez výrobu cestovín, pekárskych a cukrárskych 

výrobkov až po ich expedíciu zákazníkom, považuje za svoj základný strategický 

zámer neustále zlepšovanie „Systému riadenia kvality a bezpečnosti potravín „ za 

účinnej podpory a účasti všetkých zamestnancov tak, aby sa pri efektívne 

vynaložených nákladoch dosiahla požadovaná kvalita a zdravotná neškodnosť 

všetkých našich výrobkov s ohľadom na spokojnosť zákazníkov, pričom sa zároveň 

zaväzuje vykonávať všetky potrebné opatrenia na ochranu životného prostredia i na 

bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov.  

 

 

 

 Naša spoločnosť venuje značnú pozornosť v oblasti certifikácie.  Sme držiteľmi 
 týchto certifikátov.  

 Systém manažérstva kvality  podľa  normy ISO 9001:2008  

 Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa  normy OHSAS 

18 001:2007 

 Systém environmentálneho manažérstva   podľa  normy ISO 14001:2004      

 Systém manažérstva bezpečnosti potravín  podľa  normy IFS FOOD verzia č.5  

 

Objem výroby v hmotných jednotkách bol nižší v porovnaní s predchádzajúcim 

rokom o 1 965 ton za spoločnosť. Plánovaný objem výroby sa nepodarilo splniť 

žiadnemu zo závodov. 

 

 

  

Pekárenská výroba  s objemom 3 387 ton bola v porovnaní s rokom 2010 nižšia o 239 

ton, t.j. o 6,6%. Najväčší pokles výroby sme zaznamenali v porovnaní s minulým vo 

výrobe rožkov 40g / index 88,4% /. Najmenší pokles sme zaznamenali vo výrobe 

chleba / index porovnania s minulým rokom 97,2%. Vo výrobe chleba sa nám 

podarilo stabilizovať, ba zvýšiť  jeho kvalitu. 
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Trh pekárskych výrobkov je dlhodobo značne komplikovaný. Veľké objemy predaja 

sa realizujú v predajniach reťazcov a domácich sietí, čo ukrajuje iným, menším, či 

nezávislým predajniam. Konkurencia je veľmi silná aj u dodávateľov pekárskych 

výrobkov.  V jednotlivých regiónoch nepôsobia iba miestne pekárne, realizujú sa aj 

závozy z iných, vzdialených pekárni. Navyše trh ovládlo niekoľko veľkých 

dodávateľov.  

 

   Pozitívnym prvkom pre našu spoločnosť je rozšírenie spolupráce s TESCOM – HM 

Poprad, HM Kežmarok, SM Smižany. Na začiatku roka 2012 pribudlo HM Spišská 

Nová Ves. Postupne sa  nám darí v tomto reťazci úspešne etablovať a rozširovať 

portfólio dodávaných výrobkov. Naopak, výrazne nám klesol predaj v obchodnom 

systéme Jednota LS, ktorá cestou kapitálového prepojenia posilnila pozíciu nášho 

konkurenta pekárne Včela Liptovský Mikuláš.  

 

 

Pekáreň MPC CESSI realizuje bežné závozy v okresoch Spišská Nová Ves, Poprad, 

Levoča a Gelnica. V tomto regióne zaváža predajne „súkromníkov“ a predajne 

predajných sietí. 

 

    Predaj cez vlastné predajne má relatívne stabilnú, rastúcu pozíciu. 

 

V  roku 2011 závod Pekáreň uviedol na trh 6 druhov inovovaných  výrobkov.  

                                                     

 

                                                                                

 

 

   

      V oblasti technickej vybavenosti na závode Pekáreň nedošlo v r. 2011 

k významnejším investíciám. Jednou z menších  investícii bol nákup a montáž 

stužovacích valcov a podávača cesta do deličky DT-6.  Jedná sa o nutné zariadenie 

pri výrobe rožkov, ktorého realizácia výrazne ovplyvnila kvalitu práce nielen 

výrobných pracovníkov, ale  zlepšila sa aj kvalita vyrábaných rožkov, vzhľadom na 

nutný čas pre spracovanie  cesta. 

Tiež bola zrekonštruovaná expedičná rampa  a jej nové zastrešenie, čím sa výrazne 

prispelo k lepšej nakládke a k zvýšeniu hygienickej úrovne nakládky. 

Závod v priebehu roka venoval značné úsilie hygiene pracovného prostredia. 
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Cukrárenská výroba vo výške 38 ton bola nižšia oproti plánovanej výrobe o 1 

tonu a oproti skutočnosti roku 2010 o 1,7 % vzrástla o 1,7 %. 

       Vývoj predaja cukrárenských výrobkov si aj naďalej udržiava stabilnú pozíciu 

na trhu.  Tradične sa objednávajú naše výrobky predovšetkým na svadby, rodinné 

oslavy a životné jubilea.   

V roku 2011 sa sortiment rozšíril    o 3 druhy nových výrobkov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cestovinárska výroba    

 

    Rok 2011 bol vo výrobe v Cestovinárni ovplyvnený pomocou EÚ nízkopríjmovým 

obyvateľom Slovenska, ktorí v rámci tejto výpomoci dostávali počas celého trištvrte 

roka potravinovú pomoc vo forme cestovín v množstve 20kg na obyvateľa.  

 

     Plánované množstvo výroby pre rok 2011 vo výške 13 000 ton sme naplnili len do 

výšky 10 461 ton, čo znamená plnenie na 80,47%. Výpad sme zaznamenali najmä 

v predaji VZ COOP, oproti roku 2010 bol predaj nižší cca o 600 ton. 

      

     Odchodom Jednoty SD Bratislava od spoločnosti COOP sme stratili časť predaja 

cestovín COOP V Z, nakoľko Jednota Bratislava sa začlenila do spoločnosti CBA, pre 

ktorú vyrába vlastnú značku konkurencia.  

 

    Celý slovenský trh ovládajú zahraničné reťazce ako aj domáce siete. Za posledné 

roky sa predaj cez tieto skupiny odberateľov neustále zvyšoval. V súčasnosti sa 

väčšina predaja na potravinovom trhu realizuje cez tieto spoločnosti. Takáto 

koncentrácia na niekoľko odberateľov vyvoláva vysokú konkurenciu a následný tlak 

na obchodné podmienky. Pretrváva vysoký konkurenčný tlak  a  zvýšený dovoz 

lacných cestovín zo zahraničia.  

 

     V roku 2011 sme naďalej spolupracovali s firmou Nestlé ako vo výrobe cestovín 

pre výrobu dehydrovaných výrobkov v Prievidzi, tak aj vo výrobe hotových 
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výrobkov pod značkou Maggi pre slovenský, český, poľský a maďarský trh. Aj 

v obchodovaní s touto spoločnosťou sme zaznamenali medziročne zníženie predaja 

cca o 10 %. 

 

 

 

 

 

 

Všeobecný dopad hospodárskej krízy najviac zasiahol práve krajiny nášho exportu – 

Litvu a Lotyško, kde sa významným spôsobom znížila nákupná sila obyvateľstva. 

Silné euro nás v porovnaní s konkurenčnými výrobcami ( najmä z Poľska ) do 

značnej miery znevýhodňuje.  Aj napriek 

tomu sa nám podarilo zvýšiť objem 

exportu v porovnaní s rokom 2010 o 2,2 

%. Podiel exportu  predstavuje 11,8 %  zo 

všetkých vyrábaných cestovín. 

 

                                                                  

V priebehu roka 2011 sme začali pracovať 

na  redizajne našich obalov, na pultoch 

predajní by sa mal nový obal objaviť 

postupne od začiatku roku 2012. 

Podobne v roku 2012 by sme mali spustiť 

výrobu vybraných semolinových cestovín v bricksovom balení, čim by mal byť 

zavŕšený proces komplexnej inovácie našich výrobkov. 
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Mlynská výroba v roku 2011 splnila plánovaný objem výroby na 92,4 %. 

Množstvo 36 511 ton v porovnaní s rokom 2010 predstavuje pokles o 995 ton.  

 

     Od r. 2008 mlynská produkcia každoročne zaznamenáva pokles výroby 

spôsobený pretrvávajúcim dovozom múk z Maďarska a Poľska . Časť produkcie 

múk / 13717 t  cca 48 % výroby múk / bola realizovaná v rámci MPC CESSI - závody 

cestovináreň a pekáreň . 

Nižšia výroba v závode cestovináreň a pekáreň spôsobila výpad výroby múk 

v mlyne o 767 t voči roku 2010. 

          

 

     MPC CESSI  a.s. nakupuje obilie /pšenicu potravinársku, pšenicu Triticum Durum 

a raž/ prevažne slovenskej produkcie. Dovoz  z väčších prepravných vzdialenosti 

ovplyvňuje cenu obilia  nárastom prepravných nákladov.  

     

Kvalita obilia úrody 2010 bola poznačená pretrvávajúcimi dažďami, ktoré spôsobili 

nárast plesní a následne bolo zistený vysoký výskyt mykotoxínov. Táto skutočnosť 

spôsobila, že  

ceny kvalitnej a zdravej pšenice  začiatkom roku 2011 prudko stúpli. Vysoký nárast 

cien poznačil vývoj hospodárskeho výsledku spoločnosti, nakoľko ceny cestovín 

a pekárskych výrobkov ostali nezmenené.  V žatve 2011 ceny obilia  poklesli , ale 

vývoj cien múk a ich pokles, vzhľadom na lacný dovoz,  bol dynamickejší ako pokles 

cien obilia.   

 

                                                                                       

 

 

V roku 2011 sa v závode Mlyn vybudoval nákladno 

osobný  výťah  na expedíciu vrecových múk.  

Vybudovanie výťahu bolo pokračovaním renovácie 

závodu Mlyn. Expedícia vrecových múk sa pôvodne 

realizovala po skĺzavkach. Cieľom tejto investície bolo 

náročnú manipuláciu zjednodušiť a ochrániť zdravie 

zamestnancov. 
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Podnikové maloobchodné predajne. 

 

      MPC CESSI a.s. prevádzkovala v roku 2011 deväť vlastných  predajní,  a to 

- 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. 

 

 

 

 
 

 

 

Predaj cez vlastné predajne ma relatívne stabilnú, rastúcu pozíciu. Budovanie 

a rozširovanie siete podnikových predajní môže byť cesta na udržanie predaja našich 

výrobkov.  

V závere roka  2011 bola odpredaná maloobchodná predajňa v Krompachoch.  

Zároveň sa v začiatkoch roka 2012 otvorili nove prevádzkarne v Spišských Vlachoch 

a v Krompachoch. 
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STAV MAJETKU A FINANČNÉ HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI 

ZA ROK 2011 
 

Účtovná hodnota majetku k 31.decembru 2011 bola 16 274 091 EUR. Oproti 

predchádzajúcemu roku poklesla o 263 622 EUR, t.j. o 1,6%. Hodnota  neobežného  

majetku poklesla o 1 057 868 EUR, pričom hodnota dlhodobého  nehmotného 

majetku sa znížila o 21 246 EUR a hodnota dlhodobého hmotného majetku sa znížila 

o 1 039 356 EUR.  Hodnota dlhodobého  finančného majetku  sa zvýšila o 2 734 EUR. 

 Obstarávacia cena dlhodobého hmotného majetku k 31. decembru 2011 bola 

celkovo 27 531 646 EUR, z toho budovy a stavby predstavovali 3 834 410 EUR, stroje 

a zariadenia 23 155 674 EUR, pozemky 422 564 EUR, nedokončené investície             

20 350 EUR a ostatný dlhodobý majetok 98 648 EUR.  

 

Pokles dlhodobého hmotného majetku o 1 039 356 EUR v porovnaní 

s predchádzajúcim  rokom je najvýraznejší v položke samostatné hnuteľné veci 

a súbory hnuteľných vecí , kde je pokles o 836 802 EUR. Tento pokles bol z dôvodu 

nárastu oprávok u dlhodobého hmo tného majetku. V roku 2011 neboli realizované 

investície väčšieho charakteru.  

  

K 31.12.2011 neboli poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok, ktoré 

oproti roku 2010 poklesli o 35 550 EUR. 

 

Hodnota pozemkov sa zvýšila o 9 649 EUR. Ide o zaradenie pozemkov dlhodobo 

užívaných spoločnosťou do majetku spoločnosti na základe vydržania v hodnote    

11 800 EUR a úbytok vo výške 2 151 EUR za odpredaj pozemkov v Krompachoch. 

Zhodnotenie výrobnej haly v závode Pekáreň, výstavba prístrešku k zásobníku PHM 

a vybudovanie vodovodnej prípojky zvýšilo hodnotu stavieb o 43 158 €. Úbytok vo 

výške  37 000 EUR súvisí s odpredajom  maloobchodnej predajne v Krompachoch.  

 

Na obstaranie dlhodobého hmotného majetku  spoločnosť vynaložila v roku 2011 

224 733 EUR. V porovnaní s ročnou amortizáciou vyjadrenou odpismi vo výške  

1 230 327 EUR, investovala do obnovy dlhodobého hmotného majetku o 1 005 594 

EUR menej,  ako je jeho prostá reprodukcia. V roku 2010 však spoločnosť realizovala 

finančne náročnú investíciu, ktorej predmetom bolo zhotovenie zásobníkov cestovín, 

nákup baliacej linky, automatizácia a finalizácia balenia cestovín, vrátane 

manipulačnej techniky.  Celková výška investície v roku 2010 predstavovala hodnotu  

2 728 051 EUR , čo bolo viac ako dvojnásobok ročnej amortizácie vyjadrenej odpismi. 
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Nárast stavu obežného majetku celkom o 794 539 EUR, / o 12,8 % /, bol 

ovplyvnený predovšetkým  zvýšením zásob a zvýšením stavu finančných účtov. 

Stav zásob vzrástol o 846 198 EUR. Ide o výraznejšie predzásobenie sa obilím z novej 

úrody  ako v rovnakom období roku 2010. 

Finančné   účty sa zvýšili o 412 022 EUR , čo súviselo s jednorázovým inkasom 

pohľadávok od nášho obchodného partnera v závere roka. 

 

Krátkodobé pohľadávky poklesli o 462 367 EUR, z toho  pohľadávky  

z obchodného  styku poklesli o 388 177  EUR . 

 Zníženie stavu pohľadávok z obchodného styku k 31.12.2011  predstavuje pokles 

pohľadávok v lehote splatnosti o 118 840 EUR, čo je 5,9 % - ný  pokles tejto kategórie  

pohľadávok. Pohľadávky  po lehote splatnosti poklesli o 293 580 EUR, čo je pokles o 

32,3 % . Vývoj pohľadávok mal pozitívny trend. 

 

Zvýšenie bankových úverov o 284 326 EUR, / čo je v porovnaní s rokom 2010 

nárast o 7 %/ , ktoré  súviselo s predzásobením sa obilím z novej úrody,  bolo 

dôvodom zníženia podielu vlastných zdrojov na celkovom imaní na 49,6% oproti     

52 % v roku 2010. 

 

Spoločnosť v roku 2011 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) 

    

    

 2011 2010 2009 
    

  Stav k 31.12.       v  EUR 

      v  

EUR 

      v  

EUR 

  Neobežný majetok 9 288 421 10 346 289 9 522 322 

  Obežný majetok 6 981 113 6 186 574 6 374 562 

  Časové rozlíšenie 4 557 4 850 3164 

  MAJETOK   SPOLU 
16 274 091 16 537 713 15 900 048 

 

 
 

   

  191247  

 
Stále aktíva        189 
326 4959  

 
Obežné aktíva    189 
896 403884  

 
Ostatné aktíva        1 
019 1019  
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NEOBEŽNÝ MAJETOK      

        

Dlhodobý hmotný 

majetok  
Pozemky Stavby 

Samostatné 

hnuteľné 

veci a 

súbory 

hnuteľných 

vecí 

Ostatný 

dlhodobý 

HM 

Obstarávaný 

dlhodobý 

HM 

Preddavky Celkom 

Nadobúd. 

hodnota k 

1.1.2011 

412 915 3 828 247 23 078 395 104 083 53 617 35 550 27 512 807 

Presuny   [ + / - ] 
              

Nákup investícií 

a preddavky         
212 932 34 136 247 068 

Zaradenie 11 800 43 163 201 436 1 600     257 999 

Vyradenie 2 151 37 000 124 157 7 035 246 199 69 686 484 077 

Oprávky    2 283 458 16 366 429 84 331     18 734 218 

Zostatková 

hodnota k 

31.12.2011 

422 564 1 550 952 6 789 245 14 317 20 350   8 797 428 
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AKTÍVA    

 2 011 2 010 2 009 

 v EUR v EUR v EUR 

Dlhodobý nehmotný  majetok 25 557 46 803 59 745 

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. 129 778 122 788 113 361 

Vyradenie 8384          -          - 

Nehmotné investície nezaradené   6990   

Zaradenie 6990   9427 

Oprávky 102 827 82 975 63 043 

Zostatková hodnota 25 557 46 803 59 745 

Dlhodobý finančný majetok 465 436 462 702 458 158 

Obežný majetok 6 981 113 6 186 574 6 374 562 

Zásoby 4 109 971 3 263 773 3 676 587 

   - v tom: materiál       3 512 848 2 687 612 3 137 514 

                polotovary 11574 12713 9906 

             výrobky 545 862 475 949 321 539 

             tovar 38 674 49 177 54 574 

             preddavky 1 013 38 322 153 054 

Pohľadávky 2 422 162 2 885 843 2 672 902 

z toho: dlhodobé 2799 4113 4063 

           krátkodobé 2 419 363 2 881 730 2 668 839 

           z toho: z obchodného styku 2 375 801 2 765 292 2 521 906 

                     do lehoty splatnosti 1 938 165 2 035 254 1 467 345 

                     po lehote splatnosti 621 482 917 417 1 054 561 

Finančné účty 448 980 36 958 25 073 

peniaze 11568 12234 7435 

bankové účty 437 412 24 724 17 638 

Časové rozlíšenie 4557 4850 3164 
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S Ú V A H A 

(PASÍVA) 

 2011 2010 2009 
    

Stav k 31.12. 

      v  

EUR 

      v  

EUR 

      v  

EUR 

   Vlastné imanie 8 069 481 8 591 239 8 805 238 

   Záväzky 6 457 177 6 044 679 5 025 069 

  Časové rozlíšenie 1 747 433 1 901 795 2 069 741 

   VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY 
16 274 091 16 537 713 15 900 048 
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SÚVAHA 
    

/PASÍVA/ 

    

 2011 2010 2009 

    

 v EUR v EUR v EUR 

Vlastné imanie 8 069 481 8 591 239 8 805 238 

základné imanie 3 298 000 3 298 000 3 298 000 

kapitálové fondy 295 312 293 092 426 926 

fondy zo zisku 4 667 041 4 654 798 4 579 812 

 - z toho: zákonný rezervný fond 659 600 655 287 655 287 

               štatutárne a ostatné fondy 4 007 441 3 999 511 3 924 525 

hospodársky výsledok za rok  -190 872 242 157 500 500 

  výsledky hospodárenia minulých rokov   103 192  -  

  Záväzky 6 457 177 6 044 679 5 025 069 

rezervy 163 058 156 348 129 298 

   - z toho: rezervy zákonné krátkodobé 138 098 135 082 127 996 

     ostatné krátkodobé rezervy 24 960 21 266 1 302 

   dlhodobé záväzky 323 818 370 315 241 628 

krátkodobé záväzky 1 609 082 1 441 123 1 642 923 

bankové úvery 4 361 219 4 076 893 3 011 220 

Časové rozlíšenie 1 747 433 1 901 795 2 069 741 

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY 16 274 091 16 537 713 15 900 048 
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ÚČET  ZISKOV  A  STRÁT 

    
 2011 2010 2009 

        

Stav k 31.12. v EUR v EUR v EUR 

Tržby predaja tovaru 1 085 127 1 006 643 1 023 059 

Výroba 21 369 515 18 875 163 22 052 216 

Iné výnosy z hospodárskej činnosti 240 379 248 401 407 673 

 VÝNOSY Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI 22 695 021 20 130 207 23 482 948 

Náklady vynaložené na predaný tovar 817 174 747 973 779 983 

Výrobná spotreba 17 209 681 13 964 687 16 825 200 

Osobné náklady 3 439 130 3 597 054 3 738 411 

Dane a poplatky 48 268 46 416 58 588 

Odpisy DN a DHM 1 230 327 1 277 590 1 189 900 

Iné náklady na hospodársku činnosť 74 492 88 929 159 241 

NÁKLADY NA HOSPODÁRSKU ČINNOSŤ 22 819 072 19 722 649 22 751 323 

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z HOSP.ČINNOSTI -124 051 407 558 731 625 

Finančné výnosy 9 756 19 118 12 543 

Finančné náklady 122 958 123 965 122 917 

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z FIN.ČINNOSTI 
-113 202 -104 847 -110 374 

Daň z príjmov z bežnej činnosti -46 381 60 554 120 751 

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA z bežnej činnosti 
-190 872 242 157 500 500 

Mimoriadne výnosy       

Mimoriadne náklady       

Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti       

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z MIM. ČINNOSTI 
      

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK  -190 872 242 157 500 500 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Výročná správa 2011 a
 

21  

 

 

 

 

 

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 

 

a/ Hospodárske  výsledky našej spoločnosti za rok 2011 výrazne ovplyvnila štátna 

potravinová pomoc pre sociálne odkázané osoby (jedná sa predovšetkým o 

cestovinársky a mlynský trh). Vzhľadom na vysoký objem cestovín a múky (10 000 

ton cestovín a 10 000 ton múky), ponúknutý víťazným účastníkom v tendri, bola táto 

potravinová pomoc rozšírená na širšiu vrstvu obyvateľstva, čo podstatne ovplyvnilo 

predaj cestovín, ale aj cenu múky.  

 

Takéto štátne zákazky sú prirodzenou súčasťou vyspelých krajín EÚ. Ide o bežnú 

pomoc, ktorú poskytujú krajiny Európskej únie svojim občanom. Naša firma sa 

zapojila do tohto tendra s kompetentnou ponukou vyrobených i dodaných 

množstiev, ako aj kvalitou ponúkaných výrobkov.  Hoci sme skončili  druhí, naša 

ponuka zodpovedala stanoveným podmienkam.  

 

Po uvoľnení obilia zo Štátnych hmotných rezerv SR v rámci projektu „Pomoc 

sociálne odkázaným osobám“ na jar 2011, došlo k vysokej konkurencii aj v rámci 

Slovenska, čo viedlo k rýchlemu a výraznému znižovaniu cien. Po žatve 2011 

a znižovaní ceny potravinárskej pšenice  klesajú predajné ceny prakticky až doteraz.  

 

Napriek výrazným výkyvom ceny potravinárskej pšenice v posledných dvoch 

rokoch sa pultové ako aj predajné ceny cestovín nemenili. Silná konkurencia 

výrobcov umožnila obchodným reťazcom zachovať ceny a naďalej vytvárať tlak na 

vylepšovanie obchodných podmienok (bonusy, poplatky) v ich prospech. Zmena 

cien sa taktiež neprejavila ani v cene pekárskych výrobkov. Je to paradox, podľa 

štatistického úradu ceny ostatných potravín rástli. 
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   Celý slovenský trh ovládajú zahraničné reťazce (Tesco, Metro, Kaufland, Ahold, 

Billa, Lidl), ako aj domáce siete (COOP Jednota Slovensko, CBA Slovakia, Slovpos, 

Milk Agro). Za posledné roky sa predaj cez tieto skupiny odberateľov neustále 

zvyšoval. V súčasnosti sa väčšina predaja na potravinovom trhu realizuje cez tieto 

spoločnosti. 

  

 Takáto koncentrácia na niekoľko odberateľov vyvoláva vysokú konkurenciu 

a následný tlak na obchodné podmienky. Pretrváva vysoký konkurenčný tlak - 

zvýšený dovoz lacných cestovín a múk  zo zahraničia. 

 

 

  Charakteristika trhu v roku 2011 

 

- neustále znižovanie kúpnej sily Slovákov 

- pretrvávajúci odliv kupujúcich do zahraničia 

- dovoz lacných tovarov zo zahraničia 

- pretrvávajúci boj medzi obchodnými reťazcami 

- všeobecný rast cien potravín, paradoxne okrem cien našich komodít 

- „štátna potravinová pomoc“ – rozdávanie cestovín a múky zadarmo 

 

 

Táto nepriaznivá trhová situácia negatívne ovplyvnila aj výsledky hospodárenia 

našej spoločnosti.  

 

Hoci účtovná jednotka zaznamenala rast tržieb z predaja vlastných výrobkov o 12,7 

%, pridaná hodnota zaznamenala pokles, čo je dôsledok vyššieho objemu predaja 

produkcie s nižšou pridanou hodnotou v porovnaní  s predchádzajúcim rokom. 

Ukazovateľ pridanej hodnoty v porovnaní s minulým rokom  poklesol o 14,3 %.  

 

Celkový stav majetku k 31.12.2011 bol 16 274 091 €, neobežný majetok predstavuje 

57,1 % a obežný majetok 42,9 % z celkového majetku. Podiel vlastných zdrojov na 

krytí majetku spoločnosti dosiahol úroveň 49,6 %. Cudzie zdroje predstavujú 50,4 % 

ný podiel na majetku. Podstatný podiel cudzích zdrojov  tvoria predovšetkým 

bankové úvery, ktoré predstavujú sumu 4 361 219 €, čo je 53,2 % z cudzích zdrojov. 

Krátkodobé záväzky vo výške 1 609 082 € predstavujú 19,6 %  a časové rozlíšenie 

výnosov a výdavkov budúcich období vo výške 1 747 433 €, predstavuje 21,3 % 

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. 

Hospodársky  výsledok    za   hodnotené  obdobie   predstavuje   stratu   vo   výške  

- 190 872 €. Tento hospodársky výsledok predstavuje rozdiel medzi celkovými 

výnosmi 22 704 777 € a celkovými nákladmi 22 942 030 €, po odpočítaní zápornej 

dane z príjmov vo výške 46 381  €.  

 

     Dosiahnuté   tržby  z  predaja   vlastných  výrobkov  a  služieb  predstavujú  objem  

16 213 608 €, tržby z predaja tovaru 1 085 127 €, aktivácia 5 080 855 €, zmeny stavu 

zásob, 75 052 € a ostatné tržby 250 135 € .  

 Z najvýznamnejších položiek nákladov výsledok hospodárenia ovplyvnili - 

výrobná spotreba 17 209 681  €,  osobné náklady vo výške 3 439 130 €, odpisy vo 

výške 1 230 327 € a nákladové úroky vo výške 101 965 €. 

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. 

    Ochrana životného prostredia je jedným z hlavných strategických cieľov 

spoločnosti a základné zámery v tejto oblasti sú zakotvené v súlade s normami ISO 

radu 14001 v Environmentálnej politike. 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.   

Zavedením manažérskeho systému pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa 

medzinárodných noriem OHSAS 18 001 : 2007 ( BOZP ) a ISO normy 14001: 2004 pre 

environmentálne vplyvy a minimalizovanie dopadov našej podnikateľskej činnosti 

na  životné   prostredie   sme   vytvorili   spolu   so   systémom   manažérstva   kvality 

(vybudovaného v zmysle normy ISO 9001) integrovaný systém riadenia, t.j. IMS 

v našej spoločnosti. 

Sme potravinárskou spoločnosťou, ktorá pri dodržiavaní najvyšších štandardov 

kvality, od spracovania obilia cez výrobu cestovín, pekárskych a cukrárskych 

výrobkov až po ich expedíciu zákazníkom, považuje za svoj základný strategický 

zámer neustále zlepšovať „Systém riadenia kvality a bezpečnosti potravín ˝ za 

účinnej podpory a účasti všetkých zamestnancov tak, aby sa pri efektívne 

vynaložených nákladoch dosiahla požadovaná kvalita a zdravotná neškodnosť 

všetkých našich výrobkov s ohľadom na spokojnosť zákazníkov, pričom sa zároveň 

zaväzuje vykonávať všetky potrebné opatrenia na ochranu životného prostredia i na 

bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov.   
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Pravidelnou kontrolnou činnosťou na úseku BOZP a odstraňovaním zistených 

nedostatkov sa zvyšuje bezpečnosť pri práci a zlepšuje pracovné prostredie.  

Hlavným cieľom personálnej a mzdovej politiky našej spoločnosti je na jednej 

strane systematické zabezpečenie stabilizácie a rozvoja ľudských zdrojov a na strane 

druhej zabezpečenie potrebného rastu  produktivity práce cestou optimálnej 

zamestnanosti.  Mzdová politika spoločnosti sa riadi jednak Zákonníkom práce, 

výsledkami kolektívneho vyjednávania, ako aj internými predpismi systému   

odmeňovania.  V mzdovej oblasti sa spoločnosť zameriava na podporu stabilizácie 

kľúčových zamestnancov. Máme zavedený systém hodnotenia zamestnancov, ktorý 

je motiváciou k lepším výkonom.  

Priemerný stav zamestnancov v roku 2011 bol 300 zamestnancov, ku koncu 

hospodárskeho roka 2010 spoločnosť zamestnávala 316 zamestnancov.  
 

 

b) udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného 

obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa 
 

Po skončení účtovného obdobia 2010 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 
 

Spoločnosť predpokladá v budúcnosti naďalej pokračovať vo svojej doterajšej 

podnikateľskej činnosti. Zefektívňovanie procesov, kvalita produkcie sú hlavné 

priority spoločnosti. Nie je možné predikovať budúci vývoj. Je možné iba 

predpokladať možnosti ďalšieho vývoja a prijímať všetky opatrenia na zabezpečenie  

stability a konkurencieschopnosti v závislosti od podmienok na trhu.  Spoločnosť 

predpokladá naplnenie podnikateľského zámeru pre rok 2012.  

 

Pre tento rok sa plánuje dosiahnutie výroby vo výške 22 308 067,- €.  Plánované 

výnosy celkom pre rok 2012 predstavujú 23 301 567 €, plánované náklady celkom za 

rok 2012 predstavujú 23 300 235,- €. Očakávame kladný hospodársky výsledok vo 

výške 1 332,- €.   

 

d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja 
 

Akciová spoločnosť v hodnotenom období nevynaložila prostriedky na činnosť 

v oblasti výskumu a vývoja. 
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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 2011 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 

 

  Strata za rok 2011 vo výške 190 872,- EUR bude zúčtovaná ako neuhradená strata 

minulých rokov s tým, že bude vyrovnaná z budúcich ziskov spoločnosti. 

 

 

g) údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov 

 

Spoločnosť neobdržala požiadavku na ich poskytnutie. 

 

h) o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí 

 

Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí. 

 

 

§ 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. Spoločnosť nerealizovala v 

hodnotenom období obchody, pri ktorých by boli použité zabezpečovacie deriváty. 

 

 



 

 
 

Výročná správa 2011 a
 

26  

 

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 

 

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 júni 2010 spoločnosť 

získala certifikáty ISO 14 001:2004 v  oblasti Environmentálnej politiky a certifikát 

OHSAS 18 001: 2007 v oblasti riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  

 

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. 

 



 

 
 

Výročná správa 2011 a
 

27  

 

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. 

 

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,   

požadovať informácie a vysvetlenia  týkajúce sa záležitostí  spoločnosti alebo  osôb  

ovládaných spoločnosťou, ktoré  súvisia s predmetom   rokovania  valného 

zhromaždenia a  uplatňovať  na  ňom  návrhy. Hlasovacie právo  patriace  

akcionárovi s výnimkou podľa ustanovení zákona 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 majitelia, 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.) 

 

Kvalifikovanú účasť na základnom imaní našej spoločnosti má spoločnosť MPC 

PLUS s. r. o , IČO: 31706304 s priamym podielom na našej spoločnosti 34,3 %. 

Hlavným predmetom činnosti  tejto spoločnosti je sprostredkovanie obchodu, 

výroby a služieb. Spoločnosť sa venuje zahranično-obchodnej činnosti 

prostredníctvom partnerov v ČR, Ukrajine, Poľsku, Lotyšsku a Litve a prevádzke 

autoservisu Renault.  

Iné spoločnosti nemajú účasť na našej spoločnosti vyššiu ako 10%. 

 

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  2012.  

 

     Systém riadenia spoločnosti pre rok 2012 nadväzujúc na predchádzajúce roky 

zvýrazňuje nevyhnutnosť pokračovať v zdokonaľovaní  kvality výrobkov, 

zabezpečovaní  ich zdravotnej  nezávadnosti  a bezpečnosti , v prehlbovaní  šetrného  

prístupu k životnému prostrediu a  v  neposlednom rade v podpore  ochrany 

a bezpečnosti  pri práci zamestnancov spoločnosti.  

 

      Je to úloha spojená s obhájením certifikátov cestou recertifikačných auditov  

externými audítormi v rámci noriem ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 18000:2007 

a štandardu ISF. Potreba certifikácie spoločnosti už nie je len podmienkou 

spolupráce s firmou Nestlé, ako sme to prezentovali pri zavádzaní certifikácie, je to 

už bežná požiadavka aj obchodných reťazcov a nevyhnutná podmienka 

obchodovania s nimi. Certifikácia systémov riadenia kvality, zdravotnej bezpečnosti 

potravín, ale aj bezpečnosti pri práci a ochrany životného prostredia zvyšuje kvalitu 

riadenia spoločnosti a jej dobrého mena. Okrem recertifikačných auditov spoločnosť 

v roku 2012 absolvuje audit v závode pekáreň, ktorý vykoná nový odberateľ Tesco 

a etický audit, iniciovaný spoločnosťou Nestlé.  

      

         V investičnej politike  prijatej predstavenstvom spoločnosti sa aj  pre rok 2012 

potvrdzuje stratégia zabezpečiť požiadavky vyplývajúce z uvedených certifikácií. 

Investovanie v spoločnosti je podriadené náročným úlohám vyplývajúcim  

z predmetu podnikania – výroby potravín a nevyhnutnosti zvyšovania efektívnosti 

podnikania.  

 

     Po technickom doriešení balenia a skladovania cestovín plánujeme investovať do 

rekonštrukcie energetického hospodárstva. Plánujeme remotorizáciu  kogeneračných  

jednotiek zameranú na efektívnejšie  využitie prebytkového tepla a chladu 

a v náväznosti na skvalitnenie technologických podmienok výroby cestovín 

pripravujeme optimalizáciu teplotného prostredia v cestovinárni. Touto investíciou 

sledujeme vylepšenie nielen technologických, ale aj pracovných podmienok 

zamestnancov  cestovinárne. 

 

     V mlyne sa plánujú investície len menšieho rozsahu. V pekárni budeme realizovať 

výmenu opotrebovaných deličiek na chleba a rožky a drobné technické úpravy 

súvisiace so zabezpečením podmienok certifikácií, najmä rekonštrukciu kysiarne 

chleba.  
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      Efektívna komunikácia a spolupráca s obchodnými partnermi a konečnými 

zákazníkmi je jedným z dôležitých marketingových cieľov spoločnosti. Aktívnym 

pôsobením na trhu sledujeme zvyšovať svoj podiel predaja na trhu mlynských, 

pekárskych a cestovinárskych výrobkov. V oblasti marketingu a predaja cestovín 

ostáva podpora predaja značky CESSI, a to najmä na domácom trhu, stratégiou 

predaja spoločnosti. Budovaním tradície značky CESSI  chceme vytvárať jedinečnú 

asociáciu všetkých nami vyrábaných výrobkov.  Cieľom je  udržať vedúcu pozíciu  

v segmente značkových cestovín. Úlohu stále komplikuje pretrvávajúci 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. Vyššie využitie výrobných 

kapacít nás núti  hľadať možnosti výroby aj iných privátnych značiek. 

 

       Stále platí  že ako jediný dodávateľ cestovín do firmy Nestlé  v Prievidzi na 

výrobu polievok a tiež výlučný výrobca cestovín Maggi pre slovenský i český trh 

pociťujeme obrovskú zodpovednosť za kvalitu, potravinovú bezpečnosť a servis 

dodávok. Podobne aj za dodávky cestovín pre poľský a maďarský trh v segmente 

výrobkov Nestlé Professional ( gastro ). Posilňovanie a podpora výroby a predaja 

semolinových cestovín je aj naďalej práve najmä v rozvíjaní spolupráce s touto 

kulinárskou firmou a udržanie si doterajších   pozícií spoľahlivého dodávateľa.  

 

     Diverzifikácia predaja cestovín cestou exportu je stále aktuálnou možnosťou 

zvyšovania produkcie cestovín. Aktívnym pôsobením na zahraničných trhoch 

sledujeme zabezpečiť predaj 20 % výrobnej produkcie s prioritou predaja cestovín 

CESSI. Hlavnou oblasťou záujmu sú pobaltské krajiny Litva, Lotyšsko a Estónsko, 

a balkánske krajiny – Rumunsko a Bulharsko. Novým cieľom vývozu je najmä Česká 

republika.  

 

 

 

     V rámci inovácie výroby v roku 2012 ukončíme redizajn obalov CESSI a uvedieme 

všetky tvary cestovín v novom dizajne obalov na trh, začneme s výrobou vybraných 

semolínových cestovín do bricksových obalov a nových kartónov a uvedieme na trh 

dva nové tvary v segmente cestovín CESSI.  

 

 

 

 



 

 
 

Výročná správa 2011 a
 

34  

 

 

 

    Pre predaj pekárskych výrobkov stále platí, že sa realizuje na trhu, kde ponuka 

vysoko prevyšuje dopyt a tento si teda môže klásť veľmi tvrdé podmienky. Pre rok 

2012 sme si udržali zásobovanie prevádzok Kauflandu v Spišskej Novej Vsi, 

Liptovskom Mikuláši a Ružomberku, získali sme odberateľa Tesco v Spišskej Novej 

Vsi, Kežmarku a Poprade, čím sme nahradili stratený objem predaja v Jednote LS.  

 

 

Pretrvávajúci klesajúci trend predaja pekárskych výrobkov si vyžaduje realizáciu 

určitých technologických a technických zmien v pekárskej výrobe podporujúcich 

 modernizáciu výrobnej a distribučnej činnosti pekárne. Možnosť predaja mrazených 

pekárenských výrobkov je ďalším prvkom, ktorý sa budeme snažiť využiť v rámci 

spestrenia ponuky pekárskej produkcie.   

 

     Predaj mlynských produktov  vo veľkej miere závisí od situácie  na obilnom trhu. 

Spoločnosť má do žatvy zabezpečené dostatočné zásoby obilia. Orientácia na predaj 

múk pekárskym firmám v prirodzenom regióne MPC CESSI aj naďalej ostáva 

stratégiou predaja mlynských výrobkov aj vzhľadom na racionalizáciu prepravných 

nákladov. V rámci inovácie výroby ponúkneme odberateľom múčne zmesi a múky 

obohatené o aditíva.  Prioritou zostáva zásobovanie cestovinárne a vlastnej pekárne. 

 

Viac ako inokedy pre rok 2011, kedy spoločnosť plne pociťuje dôsledky 

ekonomického a finančného útlmu,  platí dodržiavanie prísneho režimu 

hospodárenia a efektívnosti. 

Materiálno-technické zásobovanie, najmä nákup strategickej suroviny – obilia, ale 

aj ostatných surovín , obalov a nákup služieb musí byť orientovaný na dôsledne 

posudzovanie kvality a ceny. Dnes omnoho viac platí, že finančnú stratégiu  

dlhodobo zameranú na optimálny pomer vlastného imania a cudzích zdrojov 

napĺňame opatrnou investičnou politikou  a optimalizáciou zásob strategickej 

suroviny – obilia. Úlohou finančnej politiky bude zníženie cudzích zdrojov, najmä 

krátkodobých bankových úverov. Veľká pozornosť sa bude aj naďalej venovať 

monitorovaniu pohľadávok z obchodného styku.  

 

Personálna, mzdová a sociálna politika spoločnosti stále zostáva jednou z priorít 

vedenia spoločnosti. Aj keď negatívne vplyvy finančnej krízy zabrzdili tendencie 

spoločnosti súvisiace s jej   rozvojom, darí sa  plniť záväzky spoločnosti súvisiace 

s osobnými nákladmi. Zámerom spoločnosti bude aj naďalej, s určitými    

obmedzeniami,  zabezpečiť všetky programy týkajúce sa zamestnancov spoločnosti.  
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Rok 2012 kontinuálne nadväzuje na predchádzajúce obdobie spojené s účinkom  

spoločenských a ekonomických zmien poznačených hospodárskou krízou a určitými 

vonkajšími skutočnosťami – najmä sociálna pomoc v podobe dovozu 20 tis. ton 

cestovín a múky.  Pretrvávajúca  stagnácia cien našich produktov ovplyvňuje 

významnou mierou aj hospodárenie našej spoločnosti. Neustále prehlbujúci sa útlm 

spotreby potravín vyvolaný šetrením domácností, rastom miery nezamestnanosti, 

lacnejšia zahraničná konkurencia ovplyvňujú stratégiu riadenia,  výroby a predaja, 

investovania v spoločnosti a najmä jej  ekonomiky. Opatrne a citlivo  reagovať na 

všetky vnútorné i vonkajšie zmeny, ktoré sa môžu dotknúť podnikateľských 

zámerov spoločnosti je nevyhnutnosťou riadenia spoločnosti. Na mieste je aktuálnosť 

prehodnotenia a rozšírenia preventívnych opatrení prijatých na zmiernenie dopadov 

hospodárskej krízy a  dôsledná a pravidelná kontrola ich zabezpečovania.  
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PLÁN  VÝROBY, NÁKLADOV, VÝNOSOV A TVORBY ZISKU 

A FINANČNÝ NA ROK 2012. 

 

 

 VÝROBNÝ PLÁN                   TONY 

 

Zomelok pšenice     30 500  

Zomelok TD       4 200 

Zomelok raže       2 000 

Mlyn spolu         36 700 

 z toho veľké balenie                                        2 000 

 z toho DSB              700 

 

Cestoviny                                                                       11 000 

     Chlieb                                                                              1  800 

Pšeničné pečivo                                                               1 300 

Strúhanka                                                                              30 

Parené výrobky                                                                    73 

Ostatné pekárske výrobky                                                   7 

Pekáreň spolu                                                                  3 210 

Cukráreň                                                                               39 

     MPC, a.s. spolu          50 949 

 

 PLÁN TVORBY, ZISKU                                               € 

 

Výkony celkom    23 301 567 

 z toho výroba                                                  22 308 067 

 nevýrobné činnosti                                               993 500 

Náklady celkom                                                          23 300 235 

 

Zisk                                                                                       1 332 
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 PLÁN FINANCOVANIA                        V   EUR 
 

Peňažné prostriedky k 1.1.2012 +      448 980 

Čistý zisk r. 2012 (plán) +          1 332 

Odpisy (plán) +   1 163 668 

Zásoby  – prírastok  + úbytok (obilie)              -       650 000 

Pohľadávky  – prírastok  + úbytok              -     

Záväzky ( + prírastok  – úbytok) +       100 000 

Nákup investičného majetku –       250 000 

Splátky úverov –      650 000 

Čerpanie nových úverov                                                  - 

Výplata dividend –             - 

 

Konečný stav peňaž. prostr. k 31.12.2012 +        163 980 
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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 
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