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

Výročná správa MILK-AGRO spol. s r.o. Prešov
za rok 2016
I.

Informácie o vývoji činnosti účtovnej jednotky a o jej finančnej
situácii za roky 2016 a 2015

Rok 2016 bol pre firmu MILK-AGRO rokom, v ktorom došlo k zlepšeniu situácie a zvrátení trendu
z minulých rokov. Firma zaznamenala nárasty v oblasti výroby, veľkoobchodných aj
maloobchodných tržieb, čo treba hodnotiť priaznivo. Pokles dosiahnutého výsledku z hospodárskej
činnosti však pretrval aj v tomto roku, čo musíme hodnotiť negatívne.
Aktíva firmy zaznamenali oproti roku 2015 výrazný nárast o 5 331 tis. € v indexovom vyjadrení
1,163. Neobežný majetok vzrástol oproti r.2015 o 2 687 tis. € v indexovom vyjadrení 1,188.
Z jednotlivých druhov neobežného majetku bol zaznamenaný nárast u stavieb (prírastok 1 849 tis. €),
naproti tomu u samostatných hnuteľných vecí došlo k poklesu o 119 tis. €. Celková suma investícií za
rok 2016 dosiahla výšku 4 174 tis. € , čo predstavuje viac ako stopercentný nárast oproti roku 2015
v sume 2 455 tis. € s indexom 2,43.
Obežný majetok zaznamenal oproti roku 2015 tiež výrazný nárast v sume 2 579 tis. € pri indexe
1,143. Výrazný nárast bol zaznamenaný u krátkodobých pohľadávok ( o 3 886 tis. € pri indexe 2,025),
nárast u zásob bol iba mierny o 332 tis. € pri indexe 1,039. Výraznejší pokles bol naproti tomu
dosiahnutý u finančných účtov spolu - medziročne o 1 656 tis. € pri indexe 0,708.
V oblasti pasív došlo k výraznému poklesu vlastného imania o 5 542 tis. € pri indexe 0,708. Na
celkovom poklese sa podieľal najmä nerozdelený zisk minulých rokov, ktorý sa medziročne znížil
o 5 147 tis. €. Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie po zdanení poklesol oproti r.2015
o 399 tis. € s indexom poklesu 0,747. Záväzky celkom výrazne vzrástli o sumu 10 912 tis. € pri
indexe 1,824 , pričom k nárastu došlo v kategórii dlhodobých záväzkov ( o 5 460 tis. €), aj v kategórii
krátkodobých záväzkov ( o 5 563 tis. €).Bankové úvery celkom poklesli medziročne o 100 tis. €,
pričom sa jedná výlučne o revolvingový úver na pohľadávky po lehote splatnosti.
V oblasti výroby mliečnych výrobkov sortiment nezaznamenal v roku 2016 žiadnu zásadnú
novinku, podobne ako v roku 2015. V sortimente syrov sa začala výroba syra Volovec Prémium
s korením, došlo aj k pretriedeniu zvlášť vyzretých vybraných kusov syra Volovec do kategórie
Prémium s dobou zrenia nad 9 mesiacov, čo rozšírilo sortiment tohto výrobkového radu. Celkovo
výroba za rok 2016 (vrátane zmeny stavu vnútroorganizačných zásob) zaznamenala mierny nárast
oproti r.2015 indexom 1,011, čo je potešiteľný vývoj.

V oblasti veľkoobchodu došlo za rok 2016 taktiež k nárastu tržieb oproti roku 2015 o 472 tis. €
pri indexe 1,022 .
Maloobchodné tržby zaznamenali oproti r.2016 taktiež medziročný nárast indexom 1,001 pri
zvýšení o 83 tis. €, čo možno hodnotiť priaznivo. Tento výsledok bol dosiahnutý napriek
pokračujúcemu deflačnému vývoju v ekonomike SR, keď pokles cien potravín za rok 2016 dosiahol 2,8%.
V porovnaní s rokom 2015 bol v roku 2016 dosiahnutý nárast tržieb z predaja materiálu a
DHM , kde firma dosiahla za rok 2016 obrat 519 tis. € pri indexe 1,303.
V oblasti životného prostredia sa firma usiluje o dodržiavanie všetkých relevantných noriem a
zákonov . Na výrobnej prevádzke Sabinov bolo vynaložených 7 887 € 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 189 maloobchodných predajniach zamestnávala
ku koncu r.2016 1 402 pracovníkov v priemernom evidenčnom stave, čo je medziročne nárast o 50
pracovníkov. Firma zamestnávala k 31.12.2016 spolu 54 pracovníkov s postihnutím ZŤP , z toho 36
s postihnutím menej ako 70% a 18 s postihnutím nad 70%, čo je oproti stavu určenému príslušnou
legislatívou (45 pracovníkov) postačujúci počet.
Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

II.

Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného
obdobia

V priebehu prvých mesiacov roku 2017 firma nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu.

III. Predpokladaný budúci vývoj MILK-AGRO spol. s r.o. v r. 2017
a v ďalších rokoch

Rok 2017 bude pre firmu MILK-AGRO náročným rokom vo všetkých oblastiach činnosti
firmy. V oblasti výroby pokračuje trend nárastu cien surového kravského mlieka aj smotany na
výrobu masla pri súčasnom poklese cien sušených mliečnych výrobkov, čo má nepriaznivý dopad na
ziskovosť predaja mliečnych výrobkov vyrábaných výrobnou prevádzkou Sabinov. V oblasti
veľkoobchodu aj maloobchodu firma očakáva prehĺbenie konkurenčného boja zo strany nadnárodných
reťazcov pri ich súčasnej snahe o prienik do čoraz menších miest a obcí s nižším počtom
obyvateľstva, kde doposiaľ pôsobí aj naša firma a iné subjekty so slovenským kapitálovým pozadím.
Prvé mesiace roku 2017 však zatiaľ priniesli optimistické výsledky v celkových tržbách maloobchodu
aj veľkoobchodu a firma verí v tento trend aj v ďalších mesiacoch roku 2017.

IV. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
Za rok 2016 firma v tejto oblasti nevynaložila žiadne významnejšie náklady.

V. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2016

Zisk za rok 2016 vo výške 1 174 384 € navrhujeme zaúčtovať do nerozdeleného zisku minulých
rokov.

Príloha :
1, Vybrané ukazovatele z Výkazu ziskov a strát a Súvahy za roky 2015-2016
2, Kompletná účtovná závierka za rok 2016
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