KYSUCKÉ PEKÁRNE, a.s.
A. HLINKU 2541, 022 01 ČADCA

Výročná správa akciovej spoločnosti
za rok 2015
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1. Príhovor k akcionárom
Vážení akcionári,
uplynulý rok hodnotím z pohľadu našej spoločnosti ako úspešný, a to i napriek nie veľmi
priaznivej situácií na pekárenskom trhu.
Kysucké pekárne, a.s. Čadca so svojou výrobou 5 916 ton pekárskych a cukrárskych výrobkov
sa považujú nielen za vedúcu spoločnosť v regióne Kysúc, ale aj za významnú pekárenskú spoločnosť
v rámci Slovenska. Zásobujeme viacero veľkých domácich a zahraničných obchodných reťazcov,
nezávislých obchodníkov, školské, zdravotnícke a sociálne organizácie.
Ponukou kvalitných výrobkov sa snažíme plniť požiadavky zákazníkov. Nie všetky
požiadavky vieme a chceme plniť. Preto sa v závere roka 2014 ukončila spolupráca so sieťou LIDL.
Adekvátna cena za naše výrobky je pre fungovanie spoločnosti nevyhnutná. I napriek tomu, objem
produkcie v minulom roku splnil, dokonca i prekročil plánovaný objem. Priaznivo sa rozvíja spolupráca
so sieťou Kaufland, ale predovšetkým so sieťou COOP Jednota.
Je potešiteľné, že stabilizovaný objem produkcie a zlepšené obchodné podmienky sa prejavili
i vo finančnom vyjadrení. Zisk po zdanení vo výške 290 tisíc EUR výrazne prekročil zisk za
predchádzajúci rok.
Investície smerovali do reprodukcie technologických zariadení, na obnovu vozového parku
a na zvýšenie produktivity práce a zároveň na zníženie fyzickej záťaže zamestnancov. Najvýznamnejšou
investíciou bola kúpa linky na výrobu pečiva a výmena kotla na výrobu tepla a technologickej pary.
Čiastočne sa obnovil i vozový park, boli zakúpené dve nákladné vozidlá a jedno osobné vozidlo.
V mesiaci august sa uskutočnil recertifikačný audit na predĺženie platnosti certifikátu podľa
normy FSSC 22000, ktorej požiadavky sme obhájili.
Našim cieľom je mať spokojných a motivovaných zamestnancov, ktorým sa snažíme zlepšovať
náročné pracovné prostredie. V roku 2015 pracovalo v našej spoločnosti priemerne 255 pracovníkov.
Stav pracovníkov sa medziročne zvýšil o 4 %. Sme už dlhšiu dobu jedným z hlavných zamestnávateľov
v Čadci. V závere roka sa zvýšila náročnosť vybrať, zamestnať a udržať vhodných zamestnancov.
S riešením tohto problému sa budeme stretávať i v nasledujúcom období.
Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som využil tento priestor a poďakoval sa
akcionárom za dôveru, zamestnancom za ich každodenné pracovné nasadenie a prínos k našim
spoločným úspechom a v neposlednom rade zákazníkom za to, že dôveru venujú práve nám.
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2. Profil spoločnosti
Na Kysuciach sú Kysucké pekárne, a.s. najväčšou pekárskou spoločnosťou a patria k moderným
spoločnostiam v pekárskom odvetví na Slovensku. Radia sa k silným potravinárskym spoločnostiam
s tradíciou, ktorú naši predchodcovia začali budovať už pred niekoľkými desaťročiami.
2.1. Základné údaje o spoločnosti
Obchodné meno : Kysucké pekárne, a.s.
Sídlo : A. Hlinku 2541, 022 01 Čadca
IČO : 31 640 265
Deň vzniku : 24.11.1995
Právna forma : Akciová spoločnosť
Obchodný register : Okresného súdu v Žiline, Oddiel : Sa, Vložka číslo : 317/L
Hlavnou činnosťou je výroba pekárenských a cukrárenských výrobkov.

2.2. Predstavenstvo
Členovia predstavenstva:

- Mgr. Jozef Klieštik – predseda a generálny riaditeľ
- Ing. Jozef Neština – podpredseda
- Ing. Marian Ligocký – člen a ekonomický riaditeľ
- Ing. Tatiana Lopúchová – člen
- Mgr. Milan Majchrák – člen a obchodný riaditeľ

Konať v mene spoločnosti môžu vždy dvaja členovia predstavenstva, pričom vždy je jedným
z konajúcich predseda alebo podpredseda predstavenstva.
2.3. Dozorná rada
Členovia dozornej rady:

- Prof. MUDr. Ján Štencl CSc. – predseda
- Ing. Milan Čerňan – podpredseda
- Ing. Ján Málek – člen
- PhDr. Danica Slosáriková – člen
- JUDr. Mária Štenclová – člen
- Ing. Veronika Tkáčová – člen a výrobno-obchodný riaditeľ.
2.4. Štruktúra vlastníkov akcií

Na základnom imaní akciovej spoločnosti sa podieľa D.W.N. holding a.s. Bratislava 100 %.
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3. Zhodnotenie roka 2015
3.1. Výroba
Kysucké pekárne vyrábajú široký sortiment pekárskych a cukrárskych výrobkov. Pekárska výroba
zahŕňa výrobu chleba, pečiva, parených výrobkov, smažených výrobkov a výrobu strúhanky. Cukrárska
výroba predstavuje výrobu rôznych druhov zákuskov, toriet, trvanlivých výrobkov a špeciálnych
výrobkov z pľundrového cesta a smažených výrobkov.
V roku 2015 sa vyrobilo celkom 5 916 t. výrobkov.
Výroba v merných jednotkách
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Podiel jednotlivých stredísk na celkovej výrobe akciovej spoločnosti sa mierne zmenil v prospech
cukrárskej výroby. Pekárska výroba predstavuje 98 % podiel na celkovej výrobe v tonách a podiel
cukrárskej výroby je 2 %.
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Základnú sortimentnú skladbu pekárskej výroby tvorí chlieb, bežné pečivo a strúhanka. Výroba
pečiva predstavuje 48 %, chleba 49 %, strúhanky 3 % na celkovej výrobe v hmotnostných jednotkách.
Oproti roku 2014 sa o 1 percentuálny bod zvýšil podiel chleba a strúhanky o 2 percentuálne body klesol
podiel pečiva. Podiel krájaného a baleného sortimentu sa zvýšil o 2 percentuálne body.
Sortimentnú skladbu cukrárskej výroby v hmotnostných jednotkách tvorí : 59 % výroba zákuskov
a toriet, 10 % výroba trvanlivej cukrárskej výroby a 31 % výroba pľundrových, smažených a šľahaných
piškótových výrobkov. Mierne sa zvýšil podiel pľundrových, smažených a šľahaných piškótových
výrobkov a znížil podiel trvanlivej cukrárskej výroby.

3.2. Predaj
Kysucké pekárne, a.s. dosiahli v roku 2015 výrobu 6 637 tisíc EUR a predaj tovaru 681 tisíc EUR.

Predaj vo finančnom vyjadrení
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Na celkovom predaji našich výrobkov má cukrárska výroba 7 % podiel a pekárska výroba 93 %
podiel. Oproti minulému roku sa podiel cukrárskej výroby zvýšil a klesol podiel pekárskej výroby.
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3.3. Inovácia
V roku 2015 sme začali vyrábať 10 nových výrobkov, z toho 7 pekárskych výrobkov a 3
cukrárske výrobky. Z pekárskych výrobkov sa najviac predával Večerný bielkovinový chlieb a Špaldový
chlieb, z cukrárskych výrobkov sa na trhu najviac osvedčila Medovo lekvárová torta.
3.4. Investície
Investície boli zamerané na nutnú reprodukciu technológie, obnovu vozového parku a zvýšenie
produktivity práce. Zakúpila sa tiež linka na výrobu pečiva, ktorá zjednodušila výrobu niektorých druhov
pečiva. V rámci opráv bola vykonaná obnova garážových vrát.

3.5. Zamestnanci
Vývoj zamestnanosti sa prispôsobuje potrebám výroby. V roku 2015 pracovalo v spoločnosti
priemerne 255 pracovníkov, v roku 2014 to bolo 245 pracovníkov.
Na základe meraní pracovných podmienok, a to fyzickej záťaže boli rozhodnutím Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva pracovné pozície pekár a pomocný robotník v pekárni zaradené medzi
rizikové práce.
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4. Strategické zámery spoločnosti
Je reálny predpoklad, že trhové podiely si naša spoločnosť v roku 2016 udrží. Ceny surovín a to
najmä múky budú na úrovni cien, aké boli v roku 2015.
Neočakávame výrazné zmeny v objeme výroby v hmotnostnom vyjadrení ani finančnom vyjadrení.
Vzhľadom na tieto skutočnosti plánujeme výrobu v merných jednotkách nižšiu o 1 % ako bola výroba
v roku 2015. Tržby za vlastné výrobky by mali byť 6 527 tisíc EUR, celkové výnosy 7 264 tisíc EUR,
celkové náklady 7 192 tisíc EUR a zisk po zdanení 72 tisíc EUR.
Investície chceme zamerať najmä na modernizáciu a reprodukciu pekárskej technológie, na
zvýšenie produktivity práce a tiež na obnovu vozového parku. Najvýznamnejšou investíciou je
kompletná výmena chlebovej linky vo výške 1 111 tisíc EUR, s ktorou sme uspeli pri spolufinancovaní
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 -2020. Poľnohospodárska platobná agentúra sa zmluvne zaviazala,
že po realizácií investície poskytne nenávratný finančný príspevok vo výške 35 % oprávnených nákladov
a v maximálnej výške 393 tisíc €.
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5. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2015

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie ( zisk )

+ 289 961,55 EUR

Predstavenstvo navrhuje vytvorený zisk rozdeliť nasledovne :
Zaúčtovať na nerozdelený zisk minulých rokov

-9-

289 961,55 EUR

6. Finančná správa
6.1. Finančná správa za rok 2015
Kysucké pekárne uzatvorili rok 2015 s hospodárskym výsledkom po zdanení 290 tisíc EUR pri
celkových výnosoch 7 358 tisíc EUR a celkových nákladoch 7 068 tisíc EUR. Z celkových výnosov sú
tržby z predaja vlastných výrobkov 6 342 tisíc EUR, tržby za predaj tovaru 681 tisíc EUR, aktivácia 254
tisíc EUR a ostatné výnosy 81 tisíc EUR.
Štruktúra nákladov za rok 2015 je nasledovná :
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Majetok spolu dosiahol hodnotu 2 410 tisíc EUR, z toho neobežný majetok je 1 326 tisíc EUR, obežný
majetok 1 064 tisíc EUR a časové rozlíšenie 20 tisíc EUR.
Vlastné imanie dosiahlo hodnotu 964 tisíc EUR, záväzky 1 436 tisíc EUR a časové rozlíšenie je
10 tisíc EUR.
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6.2. Súvaha za roky 2014 a 2015
ROK

ROK

2015

2014

Spolu majetok

2 409 547

2 468 938

Neobežný majetok

1 325 686

1 305 848

544

1 144

1 325 142

1 304 704

1 063 712

1 144 222

259 633

228 769

736 012

880 965

Finančné účty

68 067

34 488

Časové rozlíšenie

20 149

18 868

2 409 547

2 468 938

964 161

928 234

331 946

331 946

Ostatné kapitálové fondy

53 110

53 110

Zákonné rezervné fondy

66 390

66 390

Ostatné fondy zo zisku

92 943

92 943

24

24

Výsledok hospodárenia minulých rokov

129 786

257 668

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení

289 962

126 153

1 436 164

1 515 818

99 775

98 780

Krátkodobé záväzky

896 971

1 000 307

Krátkodobé rezervy

162 054

135 927

Bežné bankové úvery

227 364

280 804

Krátkodobé finančné výpomoci

50 000

SÚVAHA

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Krátkodobý finančný majetok

Spolu vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie
Základné imanie
Emisné ážio

Oceňovacie rozdiely z precenenia

Záväzky
Dlhodobé záväzky
Dlhodobé rezervy
Dlhodobé bankové úvery

Časové rozlíšenie

9 222
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24 886

6.3. Výkaz ziskov a strát za roky 2014 a 2015

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

ROK

ROK

2015

2014

Čistý obrat

7 057 040 7 004 345

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu

7 357 962 7 367 717

Tržby z predaja tovaru

681 221

Tržby z predaja vlastných výrobkov

665 831

6 341 981 6 299 857

Tržby z predaja služieb

33 838

38 657

Zmena stavu vnútropodnikových zásob

6 971

10 081

254 373

256 221

Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu

9 248

2 223

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

30 330

94 847

Aktivácia

Náklady na hospodársku činnosť spolu

6 984 219 7 203 015

Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok

600 610

587 789

2 628 738 2 797 586

Opravné položky k zásobám
Služby

587 824

Osobné náklady

695 839

2 804 792 2 686 399

Dane a poplatky

25 033

32 701

Odpisy a opravné položky k dlhodob. nehmot. a dlhodob. hmot. majetku

297 690

366 248

Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu

1 461

1 610

Opravné položky k pohľadávkam

2 041

755

Ostatné náklady na hospodársku činnosť

36 030

34 088

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti

373 743

164 702

Pridaná hodnota

3 501 212 3 189 433

Výnosy z finančnej činnosti spolu

134

179

Výnosové úroky

133

178

1

1

Náklady na finančnú činnosť spolu

12 396

16 005

Nákladové úroky

6 730

10 785

43

83

5 623

5 137

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti

-12 262

-15 826

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením

361 481

148 876

Daň z príjmov

71 519

22 723

Daň z príjmov splatná

100 517

49 048

Daň z príjmov odložená

-28 998

-26 325

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení

289 962

126 153

Kurzové zisky
Ostatné výnosy z finančnej činnosti

Kurzové straty
Ostatné náklady na finančnú činnosť
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7. Výrok audítora
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