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

Výročná správa MILK-AGRO spol. s r.o. Prešov
za rok 2018
I.

Informácie o vývoji činnosti účtovnej jednotky a o jej finančnej
situácii za roky 2018 a 2017

Rok 2018 bol pre firmu MILK-AGRO rokom, v ktorom zaznamenala nárasty iba v oblasti
maloobchodných tržieb, oproti tomu negatívne musíme hodnotiť pokles v oblasti veľkoobchodných
tržieb aj vo výrobe mliečnych výrobkov. Hospodársky výsledok po zdanení zaznamenal mierny nárast
oproti roku 2017.
Aktíva firmy zaznamenali oproti roku 2017 mierny nárast o 995 tis. € v indexovom vyjadrení
1,029. Hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku vzrástla oproti
r.2017 len minimálne o sumu 121 tis. € v indexovom vyjadrení 1,007. Z jednotlivých druhov
neobežného majetku bol zaznamenaný nárast tak u stavieb (o sumu 299 tis. €), ako aj u samostatných
hnuteľných vecí došlo (o sumu 752 tis. €). Celková suma investícií za rok 2018 , zúčtovaných na účte
042, dosiahla výšku 2 057 tis. € , čo predstavuje výrazný nárast oproti roku 2017 o sumu 514 tis. €
s indexom 1,331.
Obežný majetok zaznamenal oproti roku 2017 mierny nárast o sumu 816 tis. € pri indexe 1,049.
Celkový pokles bol zaznamenaný u krátkodobých pohľadávok ( o 968 tis. € pri indexe 0,778), naproti
tomu u zásob bol zaznamenaný mierny nárast o 223 tis. € pri indexe 1,027. Finančné účty k termínu
účtovnej závierky zaznamenali výrazný nárast o 1 565 tis. € pri indexe 1,383.
V oblasti pasív došlo k výraznejšiemu nárastu vlastného imania o 1 390 tis. € pri indexe 1,099. Na
celkovom náraste sa tak ako pred rokom podieľal najmä nerozdelený zisk minulých rokov, ktorý sa
medziročne zvýšil o 1 209 tis. €. Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie po zdanení
vzrástol oproti r.2018 o 183 tis. € s indexom nárastu 1,151. Záväzky celkom sa oproti r.2017 znížili
len mierne o sumu 350 tis. € pri indexe 0,982 , pričom k poklesu došlo iba v kategórii krátkodobých
záväzkov ( o 358 tis. €), naproti tomu v kategórii dlhodobých záväzkov bol zaznamenaný minimálny
nárast o 13 tis. €. Bankové úvery celkom zostali nezmenené.
V oblasti výroby mliečnych výrobkov sortiment nezaznamenal v roku 2018 žiadnu zásadnú
novinku, podobne ako v roku 2017. Došlo k rozšíreniu sortimentu v kategórii jogurtov o ochutenie
jahoda – rebarbora a slivka – škorica, taktiež u výroby tvarohových plniek bola do výroby zaradená
plnka balená pre priamy konzum v balení 250 g. Sortiment syrov bol obohatený o výrobok Sabina
mini 5x50 g. Celkovo však výroba za rok 2018 zaznamenala výraznejší pokles oproti r.2017 s
indexom 0,917, čo je negatívny výsledok.

V oblasti veľkoobchodu došlo za rok 2018 k výraznému poklesu tržieb oproti roku 2017 o 1 390
tis. € pri indexe 0,941 , čo musíme hodnotiť negatívne.
Maloobchodné tržby zaznamenali oproti r.2017 výraznejší nárast indexom 1,041 pri zvýšení
o 3 740 tis. €, čo možno hodnotiť taktiež priaznivo, keďže rastú už piaty rok v rade.
V porovnaní s rokom 2017 boli v roku 2018 dosiahnuté zanedbateľné tržby z predaja
materiálu a DHM , kde firma dosiahla za rok 2018 obrat 20 tis. € pri indexe 0,033.
V oblasti životného prostredia sa firma usiluje o dodržiavanie všetkých relevantných noriem a
zákonov . Na výrobnej prevádzke Sabinov bolo vynaložených 14 450 € 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 192 maloobchodných predajniach zamestnávala
ku koncu r.2018 1 440 pracovníkov v priemernom evidenčnom stave, čo je medziročne nárast o 27
pracovníkov. Firma zamestnávala k 31.12.2018 spolu 55 pracovníkov s postihnutím ZŤP , z toho 37
s postihnutím menej ako 70% a 18 s postihnutím nad 70%, čo je oproti stavu určenému príslušnou
legislatívou (46 pracovníkov) postačujúci počet.
Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

II.

Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného
obdobia

V priebehu prvých mesiacov roku 2019 firma čelila povinnosti platiť osobitný odvod obchodných
reťazcov vo výške 2,5% z čistého obratu, k čomu však po zrušení zákona v priebehu apríla 2019
nedošlo.

III. Predpokladaný budúci vývoj MILK-AGRO spol. s r.o. v r. 2019
a v ďalších rokoch

Rok 2019 bude pre firmu MILK-AGRO náročným rokom vo všetkých oblastiach činnosti
firmy. V oblasti výroby očakávame zastavenie nárastu nákupných cien surového kravského mlieka ,
ako aj smotany na výrobu masla, zároveň však pokračuje pokles cien sušených mliečnych výrobkov.
Firma plánuje rozšíriť portfólio vyrábaných výrobkov o nové výrobky, ktoré zvýšia atraktívnosť
sortimentu a mali by priniesť nárast výroby oproti roku 2018.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 2019 boli
poznačené zo strany zahraničnej konkurencie cenovými súbojmi, najmä v súvislosti s chystaným
osobitným odvodom obchodných reťazcov. Aj v tejto situácii sa firme zatiaľ darí v oblasti
maloobchodu a firma verí v tento trend aj v ďalších mesiacoch roku 2019.

IV. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
Za rok 2018 firma v tejto oblasti nevynaložila žiadne významnejšie náklady.

V. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2018

Zisk za rok 2018 vo výške 1 391 774 € navrhujeme zaúčtovať do nerozdeleného zisku minulých
rokov.

Príloha :
1, Vybrané ukazovatele z Výkazu ziskov a strát a Súvahy za roky 2017-2018
2, Kompletná účtovná závierka za rok 2018
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