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1. Profil spoločnosti
Spoločnosť Xepap spol. s r.o. vznikla v roku 1995 so sídlom vo Zvolene.
Od vzniku spoločnosti je hlavným predmetom činnosti obchodná činnosť so
zameraním na predaj kancelárskeho a školského tovaru ako aj na predaj papiera.
Predaj tovaru sa uskutočňuje štátnym inštitúciám, koncovému spotrebiteľovi ako aj
prevádzkovateľom iných živností.
V rámci územného začlenenia má spoločnosť vytvorené tri obchodné prevádzky a to
vo Zvolene, kde je centrála spoločnosti a dve pobočky v Bratislave a Košiciach.
V roku 2000 bola v spoločnosti zriadená samostatná prevádzka na spracovanie
papiera na tabelačný papier rôznych druhov a rozmerov. Podiel výroby na celkových
tržbách z predaja tovaru v roku 2015 predstavuje 9,08 % čo je pokles o 0,46 %
oproti roku 2014.
V roku 2003 vstúpila spoločnosť Xepap s 50 % podielom do spoločnosti Claritas
s.r.o. Kutná Hora, pričom týmto vstupom rozšírila svoje obchodné aktivity smerom na
český trh.
Spoločnosť v roku 2011 získala štatút ,,chránené pracovisko,, na prevádzku
spracovania tabelačného papiera, čo sa týka tlačiarenských služieb.
Spoločnosť naďalej dodržiava podmienky stanovené v certifikáte ISO 9001 a ISO
14001, v roku 2011 spoločnosť získala FSC certifikát o nakladaní s drevom. Vo
februári 2015 spoločnosť získala certifikát PEFC. PEFC je svetovo najväčší systém
certifikácie lesov. Prostredníctvom svojich štandardov systém zabezpečuje, aby
všetky environmentálne, sociálne a ekonomické prínosy lesov mohli využívať
súčasné i budúce generácie.
V roku 2013 naša spoločnosť odovzdala po náročnom prípravnom procese žiadosť
o nenávratný finančný príspevok v operačnom programe

konkurenciaschopnosť

a hospodársky rast s názvom projektu: ,,Zvýšenie konkurenciaschopnosti spoločnosti
zavedením inovatívnej a vyspelej technológie,,. Cieľom tohto projektu bolo
obstaranie farebnohárkového produkčného tlačového stroja v celkovej výške
investície 227tis Eur. V rámci čerpania nenávratného príspevku sme v roku 2014
skončili proces výberového konania, kde sme vo verejnej súťaži získali najlepšieho
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dodávateľa. V roku 2015 spoločnosť v rámci projektu obstarala dva hárkové
produkčné tlačové stroje- farebný a čiernobiely, ktoré postupne zaraďuje do
výrobného procesu.

2. Organizačná štruktúra
Organizačná

štruktúra

spoločnosti

je

zameraná

na

flexibilné

a rýchle

sa

prispôsobenie podmienkam trhu a zákazníkom v čo najkratšom čase. V roku 2015
nenastali zmeny v organizačnej štruktúre spoločnosti.

K 31.12.2015 bolo v spoločnosti 49 zamestnancov z toho 24 mužov a 25 žien. Oproti
roku 2014 je to nárast o 2 zamestnancov. Priemerný vek zamestnancov bol v roku
2015 38,92 rokov, o niečo nižší ako v roku 2014, keď priemerný vek zamestnancov
bol 38,94 rokov . Priemerný mesačný zárobok

z celkových vyplatených miezd

dosiahol v roku 2015 výšku 886,40 eur (bez konateľa)

, čo predstavuje nárast

o 85,65 eur oproti roku 2014, kedy bol priemerný mesačný zárobok 800,82 eur (bez
konateľa) .
Produktivita práce z pridanej hodnoty na jedného zamestnanca bola v roku 2015 vo
výške 25.083,45 eur, čo je pokles o 1,24% v porovnaní s rokom 2014, kedy pridaná
hodnota na jedného zamestnanca bola vo výške 25.395,19 eur.
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3. Zhodnotenie činnosti spoločnosti za r. 2015
V roku 2015 bolo splnených väčšina cieľov, ktoré si spoločnosť vytýčila:

- spoločnosť

rozšírila

svoje obchody

so

zahraničnými

odberateľmi

a

dodávateľmi v krajinách EÚ -Chorvátsko, Slovinsko, Maďarsko, Nemecko,
Rakúsko, Poľsko, Česká republika, Taliansko, Veľká Británia

- získala nových dodávateľov a začala v roku 2015 nakupovať tovar z Ruska,
Švédska a Indonézie

-

získala nové zákazky na tlač s využitím nových hárkových produkčných
tlačiarenských strojov obstaraných v roku 2015 v rámci projektu s názvom:
,,Zvýšenie

konkurenciaschopnosti

spoločnosti

zavedením

inovatívnej

a vyspelej technológie,,.

- produkcia a následná fakturácia z chráneného pracoviska ani v roku 2015
nedosiahla očakávanú výšku

- podarilo sa zvýšiť využitie web stránky a softwarov: e- spotrebák, učebnice,
postax na objednávanie tovaru
-

spoločnosť z dôvodu zníženia prevádzkových nákladov a na dosiahnutie čo
najvyššej efektívnosti využitia skladových priestorov uzavrela koncom roka
2015 zmluvu o distribúcii a skladovaní zásob v Bratislave s distribučnou
spoločnosťou v BA

-

nepodarilo sa splniť úplne cieľ navrhnúť opatrenia na zníženie nákladov na
pobočke Košice

- výrazne zvýšila celkové tržby oproti roku 2014
- spoločnosť zakúpila nový tlačiarensky stroj ,,Roland,, a rozšírila produkciu
o nový výrobný program v oblasti tlače- tlač na fólie

- naďalej zabezpečujeme trojprodukciu vo výrobe tabelačného papiera, čo
prinieslo zníženie osobných nákladov a zvýšenie produkcie
-

obchodnú maržu sa podarilo zvýšiť oproti roku 2014

-

pridaná hodnota práce sa zvýšila z dôvodu nárastu tržieb, ale vzrastom
zamestnancov produktivita práce v roku 2015 mierne klesla

-

ku koncu roka 2015 vzhľadom na informácie o narastajúcej cene papiera
spoločnosť nakúpila veľké množstvo komodity papier, vzhľadom k tomu sa
nepodarilo znížiť skladové zásoby
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-

skladový systém hospodárstva Smobile s využívaním označenia EAN kódmi
sa vzhľadom na nedostatočné skladové priestory stále využíva len čiastočne
vo Zvolene

-

zákazka distribúcia učebníc aj v roku 2015 výrazne zvýšila podiel tržieb za
služby na celkových tržbách spoločnosti

-

pokračuje v implementácii

projektu:

,,Zvýšenie konkurencieschopnosti

spoločnosti zavedením inovatívnej a vyspelej technológie,,, v roku 2015
obstarala dva hárkové produkčné tlačové stroje
Spoločnosť aj v roku 2015 pokračuje v poskytovaní kvalitných a rýchlych služieb
v prospech zákazníka a udržuje vysokú kvalitu ponúkaného tovaru.

3.1

Finančná politika

Finančná politika spoločnosti bola v roku 2015 zameraná na zvýšenie obchodnej
marže, zvýšenie ročných tržieb a dosiahnutie stanoveného hospodárskeho výsledku,
aj na zníženie doby inkasa a splatnosti záväzkov. V roku 2015 bola priemerná doba
inkasa 61,77 dní, čo predstavuje nárast o 9,85 dňa oproti roku 2014. Doba splatnosti
záväzkov bola v roku 2015

59,36 dňa, čo predstavuje nárast oproti roku 2014

o 18,64 dňa.
Tržby v roku 2015 dosiahli sumu 12.571.555 Eur. Čo bol pre spoločnosť nárast
tržieb o 1.212.392 Eur oproti roku 2014.
Ukazovateľ obchodná marža v roku 2015 stúpla na 15,37%, v roku 2014 bola
obchodná marža 14,79%
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3.2

Hospodársky výsledok

Vývoj hospodárenia
Vývoj nákladov a výnosov za obdobie rokov 2011 – 2015 je v nasledovnej tabuľke
Celková výška nákladov je uvedená bez dane z príjmov za bežné obdobie.
v tis. EUR

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

Výnosy celkom

10.757

9.844

11.247

12.386

13.748

Tržby celkom

9.979

9.353

10.235

11.359

12.572

Náklady celkom bez dane

10.539

9648

11.149

12.143

13.478

HV za účtovné obdobie BTTO

218

196

98

243

270

HV za účtovné obdobie NTTO

175

148

75

185

209

Hodnotenie výnosov
Celkové výnosy v roku 2015 dosiahli výšku 13.748.145 Eur, z toho celkové tržby
boli 12.571.555 Eur. Celkové dosiahnuté tržby sa členia na tržby z predaja tovaru vo
výške 12.023.045 Eur , tržby z predaja služieb vo výške 526.911 Eur, tržby z predaja
majetku a materiálu vo výške 21.599 Eur. Tržby za tovar vzrástli oproti roku 2014
o 1.457.439 Eur, tržby z predaja služieb a predaja majetku klesli oproti minulému
roku . Aktivácia bola v roku 2015 vo výške 1.091.264 Eur, nárast oproti roku 2014 bol
o 83.488 Eur . Oproti predchádzajúcemu roku predstavujú výnosy celkový nárast až
o 1.361.944 Eur. Zisk nevzrástol porovnateľne k výške výnosov, čo spôsobilo len
mierne navýšenie obchodnej marže a vyššie prevádzkové náklady. Zisk spoločnosti
po zdanení za rok 2015 stúpol o 24.371 Eur oproti roku 2014.
Hodnotenie nákladov
Celkové náklady /okrem dani z príjmu / za rok 2015 dosiahli výšku 13.478.106 Eur,
čo je v porovnaní s rokom 2014 nárast o 1.335.102 Eur. Náklady stúpli pomerom k
výške tržieb. Spotreba materiálu a energie klesla oproti minulému roku o 4,95% , ale
náklady na služby vzrástli oproti roku 2014 o 37,36 % .Väčšia časť nákladov na
služby sú vstupom k tržbám za služby, kde najväčšími nákladovými položkami boli
náklady na dopravu a skladné, spoločnosť investovala v roku 2015 do marketingu.
Osobné náklady vzrástli minimálne, a to oproti r. 2014 o 0,50 %.
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Odpisy spoločnosti vzrástli o 10,53%, v závislosti od obstarania majetku v roku
2015 . Spoločnosť si stanovila v cieľoch prehodnotiť náklady jednotlivých stredísk a
znížiť celkové náklady spoločnosti.
Hospodársky výsledok za účtovné obdobie NETTO
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Bilancia aktív a pasív
V tis. EUR

Bilancia aktív
Aktíva celkom
Stále aktíva
Nehmotný investičný majetok
Hmotný investičný majetok
Finančné investície
Obežné aktíva
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančný majetok
Ostatné aktíva

k
k
31.12.2011 31.12.2012
4.248
1.049
49
995
5
3.188
941
0
2.166
80
11

3.412
953
26
922
5
2.445
975
0
1.097
373
13

k
31.12.2013

k
31.12.2014

k
31.12.2015

3.535
915
13
897
4
2.548
730
0
1.363
455
73

3.374
712
19
689
5
2.616
617
0
1.655
344
46

4.300
964
39
920
5
3.302
1061
0
2.091
149
35
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k
k
31.12.2011 31.12.2012

Bilancia pasív
Pasíva celkom
Vlastné imanie
Základné imanie
Kapitálové fondy
Fondy zo zisku
Hosp. výsledok minulých rokov
Hosp. výsledok bežného roka
Cudzie zdroje
Rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bežné bankové úvery a výpomoci
Dlhodobé úvery
Ostatné pasíva

4.248
958
710
0
73
0
175
3.283
22
76
1.973
1.174
38
7

3.4

3.412
931
710
0
73
0
148
2.476
23
96
1.559
775
23
4

k
31.12.2013

k
31.12.2014

k
31.12.2015

3.535
857
710
0
73
0
74
2.676
25
111
2.217
314
8
2

3.374
967
710
0
73
0
185
2401
29
75
1.448
849

4.300
1.177
710
0
73
0
209
2.968
30
106
1.750
1.057
25
155
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Návrh na rozdelenie zisku

Rozdelenie čistého zisku za rok 2015 vo výške 208.908,02 Eur navrhujú orgány
spoločnosti rozdeliť nasledovne:
 prídel do rezervného fondu :

0 Eur

 prevod na účet nerozdeleného zisku

208.908,02 Eur

 rozdelenie zisku medzi spoločníkov
Ing. Marcel Kučera

3.5

Účtovná závierka

1. Správa nezávislého audítora
2. Účtovná závierka k 31.12.2015
Súvaha
Výkaz ziskov a strát
Poznámky
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4. Ostatné informácie
Neexistuje podnik, ktorý zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu
skupinu podnikov, pre ktoré je spoločnosť dcérskym podnikom.
Neexistujú podniky, v ktorých je spoločnosť neobmedzene ručiacim spoločníkom.
V roku 2015 spoločnosť nevyvíjala činnosť v oblasti výskumu a vývoja.
Spoločnosť nenadobudla vlastné akcie , dočasné listy, obchodné podiely a akcie
v roku 2015,
Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.
Činnosť spoločnosti v roku 2015 nemala významný vplyv na životné prostredie a na
zamestnanosť. Ďalšie údaje na základe osobitných predpisov nie sú požadované.
Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa zostavila účtovná závierka nenastali
žiadne udalosti osobitného významu.

5.Ďalšie rozvojové zámery
Spoločnosť Xepap, spol.s r.o. si na rok 2016 stanovila dosiahnutie nasledovných
cieľov:

 udržať súčasné obchodné vzťahy a rozšíriť portfólio o nových odberateľov a
dodávateľov v krajinách EÚ a mimo EÚ

 zvýšiť podiel tržieb o poskytované tlačové služby so zameraním sa na tlač
etikiet aj mimo SR

 dodávať kvalitné a rýchle služby v prospech zákazníka a vysokokvalitný nami
ponúkaný tovar

 zabezpečiť maximálne využívanie našej web stránky a kúpených softwarov: espotrebák, učebnice, postax

na objednávanie tovaru pre väčšinu našich

zákazníkov
 navrhnúť opatrenia na úsporu nákladov na pobočku Košice

 udržať tržby na úrovni roku 2015
 zefektívnenie a optimalizácia zásob centralizáciou kancelárskych potrieb vo
Zvolene a získanie nových skladových priestorov

 zvýšiť produkciu a následnú fakturáciu z chráneného pracoviska
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 zabezpečiť zaškolenie a úspešné využívanie novo zakúpeného manažérskeho
programu IS Xepap hlavne pre stredisko obchodu

 zakúpiť nové prístroje ako skladací stroj, brožúrovací stroj, rezačka vizitiek,
dierovací a viazací stroj, tým rozšíriť produkciu o nové výrobné programy
 zvýšiť obchodnú maržu oproti roku 2015
 zaviesť opatrenia na zvýšenie produktivity práce a na pokles prevádzkových
nákladov spoločnosti
 rozšíriť

využitie

nového

systému

skladového

hospodárstva

Smobile

s využívaním označením tovaru EAN kódmi v centrále Zvolen a na pobočke
Košice
 zmodernizovať a rozšíriť na svoje prevádzky bezpečnostný kamerový systém
 získať nových dodávateľov z krajín EU na dodávku suroviny do výroby
a dodávateľov kopírovacieho papiera, čo rozšíri ponuku a zníži závislosť na
jednom dodávateľovi
 zvýšiť predaj výrobkov tabelačného papiera na zahraničnom trhu
 čiastočná modernizácia vozového parku
 oprava parkoviska na centrále vo Zvolene a výstavba oddychovej zóny pre
zamestnancov- altánok s posedením

6.Štruktúra spoločníkov
Spoločnosť má k 31.12.2015 dvoch spoločníkov a základné imanie k tomuto istému
obdobiu predstavuje čiastku 709.952 Eur. Podiel na základnom imaní je
v nasledovnom zložení: Od 23.05.2015 nastala zmena v štruktúre spoločníkov,
spoločnosť IG Rent s.r.o. predala svoj podiel spoločnosti ARCEL, spol. s r.o.
- ARCEL, spol. s r.o.

od 23.05.2015 354.976 EUR

- Ing. Marcel Kučera

od 20.01.2009 354.976 EUR
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Majetková štruktúra je zrejmá z nasledovného grafu:

Arcel, spol.s r.o.
50,00%

50,00%

Ing.Marcel Kučera

7.Orgány spoločnosti
V roku 2015 došlo k zmene v štatutárnych orgánoch spoločnosti Xepap, spol. s r.o. ,
jediným konateľom je od 12.06.2015 Ing. Marcel Kučera.

8.Udalosti osobitného významu , ktoré nastali po skončení
účtovného obdobia
9.Adresy prevádzok
Centrála Zvolen
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
Tel/fax: +42145 5321 771, 5323 710, 5323 711
+421/45/5324 465
e-mail: obchod@xepap.sk, ekonomika@xepap.sk
Pobočka BRATISLAVA

Pobočka KOŠICE

Hodonínska 1

Pri Bitúnku 13

841 03 Bratislava

040 10 Košice

Tel/fax: + 4212 4487 1630,

Tel/fax: + 42155 644 5838

e-mail: bratislava@xepap.sk

e-mail: kosice@xepap.sk

Zvolen , máj 2016
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