MILK-AGRO spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov

Výročná správa MILK-AGRO spol. s r.o. Prešov
za rok 2015
I.

Informácie o vývoji činnosti účtovnej jednotky a o jej finančnej situácii
za roky 2015 a 2014

Rok 2015 bol pre firmu MILK-AGRO ďalším náročným rokom, v ktorom došlo k pokračovaniu
niektorých nepriaznivých trendov z roku 2014. Firma zaznamenala mierny pokles v oblasti výroby,
výraznejší pokles vo veľkoobchode, naproti tomu v maloobchodnej oblasti došlo k miernemu nárastu
tržieb. K miernemu poklesu došlo aj u výsledku z hospodárskej činnosti.
Aktíva firmy zaznamenali oproti roku 2014 pokles o 228 tis. € v indexovom vyjadrení 0,993.
Neobežný majetok vzrástol oproti r.2014 o 325 tis. € v indexovom vyjadrení 1,023. Z jednotlivých
druhov neobežného majetku bol zaznamenaný nárast u stavieb (prírastok 164 tis. €), naproti tomu
u samostatných hnuteľných vecí došlo k poklesu o 126 tis. €. Celková suma investícií za rok 2015
dosiahla výšku 1 719 tis. € , čo predstavuje výrazný nárast oproti r.2014 v sume 580 tis. € s indexom
1,509.
Obežný majetok oproti roku 2014 tiež poklesol, medziročný pokles predstavuje sumu 516 tis. € pri
indexe 0,972. Výrazný nárast bol zaznamenaný u zásob ( o 1 124 tis. € pri indexe 1,152), krátkodobé
pohľadávky zaznamenali oproti tomu pokles o 671 tis. € pri indexe 0,850. Pokles bol zaznamenaný
taktiež u finančných účtov spolu - medziročne o 987 tis. € pri indexe 0,852.
V oblasti pasív došlo k nárastu vlastného imania o 223 tis. € pri indexe 1,012. Na celkovom
náraste sa podieľal nerozdelený zisk minulých rokov. Výsledok hospodárenia za bežné účtovné
obdobie po zdanení poklesol oproti r.2014 o 160 tis. € s indexom poklesu 0,908. Záväzky celkom
poklesli o sumu 500 tis. € pri indexe 0,964 , pričom krátkodobé záväzky sa na tomto poklese
podieľajú sumou 210 tis € pri indexe 0,982, bankové úvery celkom poklesli medziročne o 235 tis. €,
pričom sa jedná výlučne o revolvingový úver na pohľadávky po lehote splatnosti.
V oblasti výroby sortiment výrobkov nezaznamenal v roku 2015 žiadnu zásadnú novinku,
podobne ako v roku 2014. V sortimente jogurtov sa začala výroba ďalších dvoch ochutení nového
výrobkového radu jogurtov so zníženým obsahom tuku na úrovni 3% - javorový sirup a med, ako aj
bieleho jogurtu s tučnosťou 3%. V sortimente syrov bol zaradený výrobok Sabinovská tehla 30%
pláty na vyprážanie. Celkovo výroba za rok 2015 zaznamenala pokles oproti r.2014 indexom 0,943,
čo je nepriaznivý vývoj.
V oblasti veľkoobchodu došlo za rok 2015 k výraznému poklesu tržieb oproti roku 2014 o 1 677
tis. € pri indexe 0,926 .

Maloobchodné tržby zaznamenali oproti r.2015 medziročný nárast indexom 1,008 pri zvýšení
o 691 tis. €, čo možno hodnotiť priaznivo. Tento výsledok bol dosiahnutý napriek pokračujúcemu
deflačnému vývoju v ekonomike SR, keď pokles cien potravín za rok 2015 dosiahol -0,3%.
Aj za rok 2015 pokračoval pokles tržieb z predaja materiálu a DHM , kde firma dosiahla za
rok 2015 obrat 398 tis. € pri indexe 0,268.
V oblasti životného prostredia firma usiluje o dodržiavanie všetkých relevantných noriem a
zákonov . Na výrobnej prevádzke Sabinov bolo vynaložených 4 169 € na zabezpečenia kvality pitnej
vody pre potravinárske účely čerpanej z vlastnej studne a na poradenstvo v oblasti životného
prostredia.
V oblasti zamestnanosti si firma udržiava pozíciu významného zamestnávateľa na teritóriu
Prešovského a Košického kraja, keď vo výrobnej prevádzke Sabinov, štyroch veľkoskladoch –
Prešov, Sabinov , Košice a sklad zeleniny Košice a 182 maloobchodných predajniach zamestnávala
ku koncu r.2015 1 357 pracovníkov, čo je nárast o 6 pracovníkov. Firma zamestnávala k 31.12.2015
spolu 56 pracovníkov s postihnutím ZŤP , z toho 44 s postihnutím menej ako 70% a 12 s postihnutím
nad 70%, čo je oproti stavu určenému príslušnou legislatívou (43 pracovníkov) postačujúci počet.

II.

Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného
obdobia

V priebehu prvých 2 mesiacov roku 2016 firma otvorila 2 nové maloobchodné predajne.

III. Predpokladaný budúci vývoj MILK-AGRO spol. s r.o. v r. 2016
a v ďalších rokoch

Rok 2016 bude pre firmu MILK-AGRO náročným rokom vovšetkých oblastiach činnosti
firmy. Významný dopad na výrobný úsek môže mať pretrvájúca kríza vo výrobe mlieka na Slovensku
a s ňou spojená neistota producentov mlieka, ako aj ďalší prepad trhových cien významných komodít
– masla, sušených mliečnych výrobkov, trvanlivého mlieka a syrov. To sa zároveň môže významne
dotknúť aj obchodného úseku firmy z dôvodu dopadu na vývoj tržieb, tak v oblasti maloobchodu, ale

najmä v oblasti veľkoobchodu, kde firma v prvých 3 mesiacoch roku 2016 zaznamenala straty najmä
pri predaji blokového masla a sušených mliečnych výrobkov.

IV. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
Za rok 2015 firma v tejto oblasti nevynaložila žiadne významnejšie náklady.

V. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2015

Zisk za rok 2015 vo výške 1 573 162 € bude zúčtovaný do nerozdeleného zisku minulých rokov.

Príloha :
1, Vybrané ukazovatele z Výkazu ziskov a strát a Súvahy za roky 2014-2015
2, Kompletná účtovná závierka za rok 2015
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