Hydro Extrusion Slovakia a.s.
Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2017

1.

POPIS SPOLOČNOSTI

Hydro Extrusion Slovakia a.s. (ďalej len „spoločnosť”) je akciová spoločnosť, ktorá bola založená dňa 23.
mája 2005. Dňa 21. júna 2005 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Banská
Bystrica, oddiel Sa, vložka 823/S. Spoločnosť sídli na ulici Na Vartičke 7, 965 01 Žiar nad Hronom,
Slovenská republika, identifikačné číslo : 366 38 927.
Hlavným predmetom činnosti je:
1. spracovanie hliníka, jeho zliatin a zlúčenín
2. povrchová úprava hliníka, jeho zliatin a zlúčenín
3. konštrukčný a technologický servis, výroba systémov z hliníkových materiálov
4. kovoobrábanie
5. nástrojárstvo
6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
7. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej
živnosti
Informácie o počte zamestnancov
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

343

288

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka, z toho:

366

307

21

15

počet vedúcich zamestnancov

Informácie o štruktúre akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre
akcionárov do dňa jej zmeny v priebehu účtovného obdobia

Akcionár

Výška podielu na
základnom imaní
absolútne
v%

Podiel na
hlasovacích
právach v %

Iný podiel na
ostatných položkách
VI ako na ZI v %

Sapa AB, SE - 114 85 Štokholm, Švédsko

22 971 476

100

100

100

Spolu

22 971 476

100

100

100

Spoločnosť je súčasťou skupiny Sapa AB a zahŕňa sa do účtovnej závierky spoločnosti SAPA AB so sídlom
Humiegardsgatan 17, 114 85 Štokholm, Švedsko. Materskou spoločnosťou spoločnosti SAPA AB je
spoločnosť ORKLA ASA P.O. Box 423 Skøyen, NO-0213 Oslo, Nórsko. Konsolidovanú účtovnú závierku
za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje spoločnosť ORKLA ASA. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu
v sídle uvedenej spoločnosti, ORKLA ASA P.O. Box 423 Skøyen, NO-0213 Oslo, Nórsko.
Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej spoločnosti.

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.
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Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2017:
Dozorná rada

Predstavenstvo (konatelia)
Predseda :

Ing. Teodor Kvapil, MBA

Predseda :

Herbert Höller

Člen :

Ing. Viktor Fára

Člen :

David James Williams

Člen :

Ing. Karol Kružic

Člen :

Miroslav Ivan

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí. Spoločnosť nevstúpila do konkurzu, zlúčenia, splynutia,
rozdelenia alebo inej premeny.

2.

ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti a je zostavená ako riadna účtovná závierka.
Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2016 vrátane rozdelenia
zisku bola schválená rozhodnutím jediného akcionára dňa 14. novembra 2017.
K 31. decembru 2014 sa zmenila štruktúra súvahy a výkazu ziskov a strát. Zmena si vyžiadala aj preradenie
položiek v súvahe a výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné obdobie podľa novej štruktúry
výkazov. Zmena nemala žiadny vplyv na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia, ani na
výsledok hospodárenia minulých rokov.

3.

VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované v oboch
rokoch.
Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2017 a 2016
sú nasledovné:
a)

Dlhodobý nehmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré obsahujú cenu
obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním (dopravné, clo a pod.).
Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahrňujú
priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady.
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou.
Odpisovanie
Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného
majetku a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia (v súlade s účtovnými predpismi najneskôr do 5
rokov od jeho obstarania). Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia do užívania.

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.
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Ostatný NM, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia sa účtuje priamo do
nákladov pri uvedení do užívania.
Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé
skupiny dlhodobého nehmotného majetku nasledovne:
Predpokladaná
doba používania

Ročná odpisová
sadzba

Metóda
odpisovania

Softvér

5

20%

rovnomerná

Oceniteľné práva a goodwill

5

20%

rovnomerná

Ostatný nehmotný majetok

-

-

priamo do nákladov

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého nehmotného majetku sa tvorí opravná
položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.
b)

Dlhodobý hmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu
obstarania, náklady na dopravu, clo a ďalšie náklady súvisiace s obstaraním.
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahrňujú
priame materiálové a mzdové náklady prípadne časť nepriamych nákladov, ktoré sa vzťahujú na výrobu
a výrobná réžia. Ocenenie je maximálne do úrovne reprodukčnej obstarávacej ceny
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou.
Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu. Opravy
a údržba sa účtujú do nákladov.
Odpisovanie
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného
majetku a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia do
užívania.
Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé
skupiny dlhodobého hmotného majetku nasledovne:
Predpokladaná
doba používania

Ročná odpisová
sadzba

Metóda odpisovania

25

4%

rovnomerná

Stroje, prístroje a zariadenia

3 až 20

5% až 33%

rovnomerná

Dopravné prostriedky

4 až 5

20% až 25%

rovnomerná

Ostatný HM s dobou použitia viac ako 1 rok

-

-

podľa doby používania

Ostatný HM s dobou použiteľnosti kratšou ako 1 rok

-

-

priamo do spotreby

Stavby

Lisovacie nástroje

priamo do spotreby

Lisovacie nástroje (LN) sú majetok, pri ktorom spoločnosť uplatňuje zásadu a princíp skutočného
opotrebenia bez ohľadu na obstarávaciu cenu. Všetky LN sa považujú za zásoby (aj tie, ktorých
obstarávacia cena je väčšia ako 1 700 EUR), pretože doba použiteľnosti je kratšia ako 1 rok.

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.
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Ostatný HM, ktorého obstarávacia cena resp. vlastné náklady sú nižšie ako 1 700 EUR a doba použiteľnosti
je :
-

dlhšia ako 1 rok sa odpisuje podľa predpokladanej doby použiteľnosti,

-

kratšia ako 1 rok sa odpisuje jednorázovo pri uvedení do používania.

Pozemky sa neodpisujú.
V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého hmotného majetku sa tvorí opravná
položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.
V priebehu roka 2013 pristúpila spoločnosť k prehodnoteniu účtovnej hodnoty majetku s cieľom vyčísliť
nadhodnotenie (alebo stratu zo zníženia hodnoty) majetku spoločnosti voči súčasným trhovým resp. spätne
získateľným predajným cenám porovnateľných alebo obdobných majetkových položiek. K prehodnoteniu
hodnoty majetku dochádza vtedy, keď z objektívnych dôvodov vyplýva, že jedna alebo viaceré udalosti
mali negatívny vplyv na predpokladané budúce peňažné toky plynúce z tohto majetku. Strata zo zníženia
hodnoty majetku sa vypočíta ako rozdiel medzi jeho účtovnou hodnotou a súčasnou hodnotou
predpokladaných budúcich peňažných tokov diskontovaných pôvodnou efektívnou úrokovou sadzbou.
Zníženie hodnoty sa vykáže vždy, keď účtovná hodnota majetku, resp. jednotky generujúcej peňažné
prostriedky, prevyšuje jeho návratnú hodnotu. Návratná hodnota ostatného majetku je reálna hodnota
znížená o náklady na predaj alebo hodnota v používaní, podľa toho, ktorá je vyššia. Pri určení hodnoty v
používaní sa očakávané budúce peňažné toky odúročia na ich súčasnú hodnotu použitím diskontnej
sadzby pred zdanením, ktorá zohľadňuje súčasné trhové posúdenie budúcej hodnoty peňazí a riziká
vzťahujúce sa na daný majetok. Pre majetok, ktorý negeneruje do veľkej miery samostatné peňažné toky,
sa návratná hodnota určuje pre skupinu jednotiek generujúcich hotovosť, do ktorej tento majetok patrí.
Straty zo zníženia hodnoty ostatného majetku vykázané v predchádzajúcich obdobiach sa vyhodnocujú ku
každému dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje s cieľom zistiť, či existujú faktory, ktoré by
naznačovali, že sa strata znížila alebo prestala existovať. Strata zo zníženia hodnoty sa zruší, ak došlo k
zmene odhadov použitých na určenie návratnej hodnoty. Strata zo zníženia hodnoty sa zruší len v rozsahu,
v ktorom účtovná hodnota majetku neprevýši účtovnú hodnotu, ktorá by bola stanovená po zohľadnení
odpisov, ak by nebola vykázaná strata zo zníženia hodnoty. Strata zo zníženia hodnoty sa zruší, ak
zrušenie možno objektívne priradiť k udalosti, ktorá nastane po vykázaní straty zo zníženia hodnoty. Všetky
straty zo zníženia hodnoty sa účtujú do výkazu ziskov a strát.
c)

Finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok tvoria ceniny, peniaze v hotovosti a na bankových účtoch, cenné papiere
určené na obchodovanie, dlžné cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do doby splatnosti,
vlastné akcie, vlastné dlhopisy a ostatné realizovateľné cenné papiere.
Dlhodobý finančný majetok tvoria hlavne majetkové účasti, realizovateľné cenné papiere a podiely a dlžné
cenné papiere držané do doby splatnosti.
Podielové cenné papiere sa oceňujú obstarávacou cenou, pričom touto cenou sa rozumie cena obstarania
a náklady súvisiace s obstaraním. Oceňovacia metóda vlastného imania nebola aplikovaná.
Ku dňu zostavenia účtovnej závierky sa jednotlivé zložky finančného majetku, v prípade spoločnosti sa
jedná len o cenné papiere, ktoré predstavujú podiely v dcérskej a pridruženej spoločnosti sa oceňujú
obstarávacou cenou zníženou o opravnú položku (OP).
Finančné účty spoločnosti predstavujú: peňažná hotovosť, zostatky na bankových účtoch a krátkodobý
finančný majetok. Tieto sú ocenené obstarávacou cenou, pričom touto cenou sa rozumie cena obstarania
Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.
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a náklady súvisiace s obstaraním. Peňažná hotovosť a účty v bankách firma oceňuje menovitou hodnotou.
Účty v bankách sú vedené v EUR a CZK. Pokladne sú vedené v EUR a CZK.
Zásoby

d)

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami s použitím metódy "first-in, first-out" (FIFO - prvá
cena pre ocenenie prírastku zásob sa použije ako prvá cena pre ocenenie úbytku zásob). Obstarávacia
cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním (náklady na prepravu, clo,
provízie, atď.). Prijaté zľavy, diskonty, rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob.
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady zahŕňajú priame
materiálové a mzdové náklady a ostatné priame náklady a časť nepriamych výrobných nákladov,
bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do
vlastných nákladov zahrňuje v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Nákladová kalkulačná
položka priamy materiál sa mesačne aktualizuje na úroveň skutočných cien.
Zásoby obstarané iným spôsobom sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou.
V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty zásob sa tvorí opravná položka. Ak obstarávacia cena
alebo vlastné náklady zásob sú vyššie ako ich čistá realizačná hodnota ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka, vytvára sa OP k zásobám vo výške rozdielu medzi ich ocenením v účtovníctve a ich
čistou realizačnou hodnotou.
V rámci vykonanej inventarizácie a na základe vyjadrenia a odporúčaní inventarizačnej komisie je na
vybrané skladové položky z dôvodu ich bezobrátkovosti vytvorená OP a to podľa nasledovného princípu :

e)

-

k zásobám materiálu a náhradných dielov (MTZ a ND) evidovaných na sklade k poslednému dňu
účtovného obdobia resp. k súvahovému dňu, starším viac ako 12 mesiacov (t.j. 12 mesiacov bez
pohybu resp.12 mesiacov od posledného príjmu) a to vo výške 100% zo skladovej hodnoty zásob;

-

k zásobám polotovarov, nedokončenej výroby, hotových výrobkov a tovaru evidovaných na sklade
k poslednému dňu účtovného obdobia resp. k súvahovému dňu, starším viac ako 12 mesiacov (t.j.
12 mesiacov bez pohybu resp.12 mesiacov od posledného príjmu) vo výške 100% zo skladovej
hodnoty týchto zásob. V prípade skladových položiek, ktorých podstatou je hliník a ich likvidácia
sa dá realizovať zošrotovaním vo forme hliníkového odpadu je od tejto skladovej hodnoty odrátaná
hodnota odpadu prerátaná k súvahovému dňu. V prípade, že predajná cena týchto zásob znížená
o náklady spojené s ich dokončením a predajom je nižšia, ako cena použitá na ich ocenenie
v účtovníctve, vytvorí sa OP vo výške rozdielu medzi cenou použitou na ocenenie v účtovníctve
a čistou realizovateľnou hodnotou
Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom
do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na
ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami.
Na vybrané položky pohľadávok, pri ktorých je zostatková doba splatnosti dlhšia ako 60 dní spoločnosť
v priebehu roka vytvorila a účtovala OP a to vo výške rozdielu medzi menovitou a súčasnou hodnotou
pohľadávky v zmysle interného predpisu (vo výške od 50 do 100% v závislosti od vekovej štruktúry) .
Rovnako tak na pohľadávky po splatnosti riešené formou mimosúdneho resp. súdneho vymáhania
prostredníctvom externých spoločností vytvárala spoločnosť OP, vo výške 100% hodnoty vymáhanej istiny.

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.
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f)

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa
vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
g)

Záväzky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách. V položke iné záväzky sa vykazujú
taktiež hodnoty zistené pri ocenení finančných derivátov reálnou hodnotou.
Dlhodobé, krátkodobé úvery sa vykazujú v menovitej hodnote. Za krátkodobý úver sa považuje aj časť
dlhodobých úverov, ktorá je splatná do jedného roka od súvahového dňa.
h)

Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík
alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
i)

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa
vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
j)

Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, emisného ážia, kapitálových fondov, oceňovacích
rozdielov, zákonného rezervného fondu a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.
Základné imanie spoločnosti sa vykazuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu Banská
Bystrica. Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného
zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vykazuje ako zmeny základného
imania. Vklady presahujúce základné imanie sa vykazujú ako emisné ážio.
Spoločnosť vytvára rezervný fond v zmysle Článkov XIV a XV, Stanov spoločnosti zo dňa 11. októbra 2006.
Pri svojom vzniku spoločnosť vytvorila rezervný fond vo výške 10% základného imania. Tento fond je
spoločnosť povinná každoročne dopĺňať najmenej však vo výške 10% z čistého zisku vyčísleného v
riadnej individuálnej účtovnej závierke, a to až do dosiahnutia výšky rezervného fondu vo výške 20%
základného imania. O použití prostriedkov rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo, pričom dbá na
záujmy spoločnosti.
k)

Transakcie v cudzích menách

Transakcie v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a
vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu
uskutočnenia účtovného prípadu.
Peňažné aktíva a pasíva vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom platným ku dňu zostavenia
účtovnej závierky. Vzniknuté kurzové rozdiely sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát.
Kúpa a predaj cudzej meny sa prepočítava na euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo
predané.

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.
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Výnosy

l)

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky
(rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.
Sledovanie tržieb za vlastné výkony a tovar je vedené podľa bližšieho určenia typu tržby so zohľadnením
teritoriálneho rozdelenia zákazníkov (SR, EÚ a Export).
Okrem tohto kritéria sa oddelene sledujú :
-

tržby podľa charakteru fakturovanej položky (výrobok, služba, LN, refakturácia a pod.),

-

sledované vystavené dobropisy resp. ťarchopisy,

-

sledovaní zákazníci v rámci skupiny Sapa (Intragroup dodávky).

V rámci sledovania tržieb spoločnosť používa dvojúrovňovú analytickú evidenciu. Prvý stupeň slúži na
oddelené sledovanie predaja podľa teritoriálneho rozdelenia zákazníkov. Druhý stupeň ako už bolo vyššie
uvedené slúži na oddelené sledovanie dobropisov resp. ťarchopisov k pôvodným dodávkam a zákazníkom
resp. skupine zákazníkov. Nemenej dôležitým kritériom je aj sledovanie predaja v rámci skupiny Sapa AB,
na čo sú založené samostatné účty.
Predaj materiálu a odpadu sa účtuje na ťarchu účtu 642 AE Predaný materiál. Rovnako ako v prípade účtov
tržieb je analytická evidencia nastavená na sledovanie podľa teritoriálneho rozdelenia zákazníkov (SR, EU
a vývoz).
Tržby, ktoré nesúvisia priamo s hlavnou činnosťou spoločnosti (napríklad obdržané dotácie, refakturácia
vybraných činností a nákladov mimo core businnesu a pod.) spoločnosť eviduje v rámci ostatných
prevádzkových výnosov, podľa povahy tržby a rovnako tak je zohľadnené teritoriálne členenie (SR, EU
a vývoz).
m)

Deriváty

Deriváty sa členia na deriváty určené na obchodovanie a zabezpečovacie deriváty.
Deriváty sa prvotne oceňujú obstarávacími cenami. V súvahe sú deriváty vykázané ako súčasť iných
krátkodobých/dlhodobých pohľadávok, resp. záväzkov.
Ku dňu zostavenia účtovnej závierky sa deriváty preceňujú na reálnu hodnotu. Ak deriváty nie je možné
preceniť reálnou hodnotou, ktorou je trhová cena na verejnom trhu, použije sa kvalifikovaný odhad. Ak sa
odborný odhad nedá vypracovať, alebo ak sú náklady na získanie informácií o precenení neúmerné jeho
významu, potom sa o reálnej hodnote neúčtuje, ak nie je zrejmé, že došlo k znehodnoteniu derivátu.
Zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích derivátov sa účtujú do vlastného imania. Ak je zabezpečovaný
majetok a záväzky, ak sa so zabezpečovacím derivátom obchoduje na verejnom trhu a ak sa zmeny reálnej
hodnoty dajú doložiť údajmi z verejného trhu, alebo ak sa so zabezpečovacím derivátom neobchoduje na
verejnom trhu, ale derivátový obchod sa uskutoční podľa uzavretej zmluvy najneskôr do konca
nasledujúceho účtovného obdobia, následne sa na ťarchu príslušného účtu nákladov a v prospech
príslušného účtu výnosov účtuje nielen o zmenách reálnych hodnôt zabezpečeného majetku a záväzkov,
ale aj o zabezpečovacích derivátoch.
V roku 2015 spoločnosť účtovala o zabezpečovacích derivátoch – forwardoch na Czk. V novembri 2015
došlo k zmene partnera spoločnosti pri obchodovaní s Czk menou a to z pôvodného partnera citibank
Europe pls na nového Trezone (finančné) oddelenie materskej spoločnosti Sapa AS. Finančné deriváty,

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.
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boli oceňovane obstarávacou cenou pri ich obstaraní a ku dňu zostavenia účtovnej závierky sa precenili na
reálnu hodnotu na základe podkladov vypracovaných Trezone oddelením Sapa AS. V sledovanom období
roka konk. v mesiaci júl 2017 prestala spoločnosť obchodovať c Czk menou.
Okrem vyššie uvedených zabezpečovacích derivátov na Czk spoločnosť realizovala predaj a nákup
vstupnej suroviny, ktoré sa svojou povahou môžu zaradiť k zabezpečovacím derivátom na vstupnú
surovinu „komoditu“ t.j. komoditný hedžing nadbytočných zásob hliníkových čapov (ďalej al. čapov)
(odobratím väčších množstiev pred dohodnutým termínom nakúpených pre vybraných zákazníkov za
okamžité trhové ceny na burze kovov (LME). Následne podľa dohodnutých odberných množstiev výrobkov
boli od burzy spätne odkupované Al. čapy za v tom čase platné trhové ceny a to prostredníctvom Treasury
oddelenia Sapa AB.
Operatívny lízing

n)

Majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov počas doby trvania lízingovej zmluvy.
Nájomné za majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov rovnomerne počas doby
trvania zmluvy o prenájme.
Spoločnosti v sledovanom období roka 2017 účtovala o operatívnom leasingu VZV techniky (uzavretých
na obdobie od 36 po 60 mesiacov v závislosti od konk. VZV) a osobných automobilov (obstaraných
v priebehu roka 2016 na obdobie 36 mesiacov od spoločnosti LeasePlan Slovakia). Ako nástupnícka
spoločnosť za zaniknutú spoločnosť Sapa Building System s.r.o., prebrala operatívny prenájom osobných
automobilov od spoločností B2B Rent s.r.o. a Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o.
Daň z príjmu

o)

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé
alebo dočasne daňovo neuznateľné náklady a nezdaňované výnosy. Odložené dane (odložená daňová
pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:
-

dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou
v súvahe a ich daňovou základňou,

-

možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú
stratu od základu dane v budúcnosti,

-

možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

O odloženom daňovom záväzku účtuje spoločnosť vždy, o pohľadávke účtuje, ak je realizovateľná.
p)

Dotácie / Investičné ponuky

Spoločnosť sa v rokoch 2010 a 2013 uchádzala o štátnu pomoc prostredníctvom 3 projektov, z ktorých
všetky boli schválené. V roku 2015 spoločnosť ukončila všetky práce a činnosti spojené so schválenými
projektami v rátane podania posledných monitorovacích správ a v rokoch 2016 - 2017, už neúčtovala
o žiadnych nárokoch a refundáciách z tých projektov.

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.
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DLHODOBÝ MAJETOK
a) Dlhodobý nehmotný majetok
Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku
Bežné účtovné obdobie (rok 2017)
Dlhodobý nehmotný
majetok

Aktivov.
náklady
na vývoj

Softvér

Oceniteľ.
práva

Goodwill

Ostatný
DNM

Obstar.
DNM

Posk.
preddavy
na DNM

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia

727 334

Prírastky

727 334
48 431

Úbytky

101 890

48 431
101 890

Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia

625 444

48 431

673 875

Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia

723 517

723 517

7 713

7 713

Úbytky

105 786

105 786

Stav na konci
účtovného obdobia

625 444

625 444

3 817

3 817

Prírastky

Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovného obdobia

48 431

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.
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Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2016)
Dlhodobý nehmotný
majetok

Aktivov.
náklady
na vývoj

Softvér

Oceniteľ.
práva

Goodwill

Ostatný
DNM

Obstar.
DNM

Posk.
preddav.
na DNM

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia

727 334

727 334

727 334

727 334

707 660

707 660

15 857

15 857

723 517

723 517

Stav na začiatku
účtovného obdobia

19 674

19 674

Stav na konci
účtovného obdobia

3 817

3 817

Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota

V roku 2017 a 2016 spoločnosť nezískala bezplatne žiadny dlhodobý nehmotný majetok.

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.

10

Hydro Extrusion Slovakia a.s.
Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2017

b) Dlhodobý hmotný majetok
Informácie o dlhodobom hmotnom majetku
Bežné účtovné obdobie (rok 2017)
Dlhodobý
hmotný majetok

Pest.
celky
trv.por
astov

Základ.
stádo
a ťažné
zvieratá

Pozemky

Stavby

Sam.
hnut.veci
a súb.hnu
teľ.vecí

1 401 683

21 539 014

22 762 853

56 753

129 077

133 789

42 964

95 634

223 748

226 754

Ost.
DHM

Obstará
v. DHM

Posk.
preddav.
na DHM

12 427

450 502

9 792

46 176 271

32 753 1 239 934

158 309

1 616 826

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtov. Obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtov. Obdobia

1 401 683

272 387
-450 502

21 461 978

23 072 714

176 300 1 239 934

168 101

47 520 710

6 258 881

11 741 770

12 257

18 012 908

Prírastky

575 703

1 065 321

197 163

1 838 187

Úbytky

133 789

42 964

95 634

272 387

6 700 795

12 764 127

113 786

19 578 708

7 567 000

3 243 000

10 810 000

7 567 000

3 243 000

10 810 000

Oprávky
Stav na začiatku
účtovn. Obdobia

Stav na konci
účtov. Obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtov. Obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtov. Obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtov. Obdobia

1 401 683

7 713 134

7 778 083

Stav na konci
účtov. Obdobia

1 401 683

7 194 183

7 065 587

170

450 502

9 792

17 353 364

62 514 1 239 934

168 101

17 132 002

Na základe vykonaných prepočtov spoločnosť ku koncu roka 2013 určila spätne získateľnú sumu hodnotou
z používania pomocou diskontnej sadzby 8,1% a zaúčtovala OP k vybraným položkám majetku v sume
10 810 000 EUR nasledovne :
-

Budovy a stavby

7 567 000 EUR

-

Strojné zariadenia a technológie

3 243 000 EUR

Ku koncu roku 2017 spoločnosť určila opätovne získateľnú hodnotou z využívania svojho majetku, pričom
použila diskontnú sadzbu (WACC) 10,3%. Nakoľko rozdiel z novo napočítanej hodnoty (8 331 tis. EUR) a
zostatkovej hodnoty impairmentu (8 387 tis. EUR) predstavuje zanedbateľný rozdiel, spoločnosť sa
rozhodla ponechať výšku OP k vybraným položkám majetku v sume 10 810 000 EUR zníženú o čerpanie

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.
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OP v roku 2014 vo výške 854 795 EUR, v roku 2015 o 845 529 EUR, v roku 2016 o 781 839 EUR a v roku
2017 o 889 888 EUR.
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2016)
Dlhodobý
hmotný majetok

Pozemky

Stavby

1 401 683

21 539 014

Samost.
hnuteľ.veci
a súbory
hnuteľ.vecí

Pest.
celky
trv.por
astov

Základ.s
tádo
a ťažné
zvieratá

Obstar
áv.
DHM

Posk.
preddav.
na DHM

12 427 882 104

2 490

43 367 880

7 302

2 808 391

9 792

46 176 271

Ost.
DHM

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtov. Obdobia
Prírastky

19 530 162
2 801 089

Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtov. Obdobia

1 401 683

431 602

-431 602

21 539 014

22 762 853

12 427 450 502

5 757 097

10 594 874

10 641

16 362 612

501 784

1 146 896

1 616

1 650 296

6 258 881

11 741 770

12 257

18 012 908

7 567 000

3 302 626

10 869 626

59 626

59 626

7 567 000

3 243 000

10 810 000

Oprávky
Stav na začiatku
účtov. Obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtov. Obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtov. Obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtov. Obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtov. Obdobia

1 401 683

8 214 917

5 632 662

1 786 882 104

2 490

16 135 642

Stav na konci
účtov. Obdobia

1 401 683

7 713 134

7 778 083

170 450 502

9 792

17 353 364

V roku 2017 a 2016 spoločnosť nezískala bezodplatne žiadny dlhodobý hmotný majetok.
Poistenie majetku
Poistený majetok

Názov poisťovne

Poistná suma v tis.
EUR

Budovy a stavby

Poistenie cez Sapa AS

25 000 000

Stroje, prístroje a zariadenia

Poistenie cez Sapa AS

19 680 000

Zásoby

Poistenie cez Sapa AS

10 750 000

Prerušenie prevádzky

Poistenie cez Sapa AS

5 944 000

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.
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Dlhodoby majetok je poistený cez materskú spoločnosť Sapa AB Švédsko - Global Insurance Programmes,
prostredníctvom poisťovne AIG Europe Ltd Nórsko.
Majetkové poistenie zahŕňa predovšetkým budovy a stavby, stroje, prístroje a zariadenia, zásoby,
prerušenie prevádzky, zodpovednosť za škodu vzniknutú inému v súvislosti s oprávnenou činnosťou alebo
s používaním a spotrebou vadného výrobku.
Poistenie majetku a prerušenia prevádzky:
Poisťovňa

: AIG Europe Ltd. Nórsko (Insurance manual 2016-2017)

Limit

: USD 500,000,000 na každú a všetky poistné udalosti týkajúce sa poistenia
majetku a prerušenia prevádzky

Rozsah poistenia

: krytie zabezpečene hlavne pre budovy, prevádzkové zariadenia, stroje,
mobilne zariadenia, atď.

Kalkulácia plnenia

: nové ceny

Poistenie zodpovednosti:
Poisťovňa

: AIG Europe Ltd. Pobočka poisťovne z iného členského štátu : AIG 8218049815

Limit

: EUR 1 182 300,-

Územné krytie

: svet

Rozsah krytia

: Všeobecná, produktová zodpovednosť čisté finančné škody, zodpovednosť
za veci prevzaté, stiahnutie výrobku z trhu

Poistenie majetku zahŕňa :
-

poistenie „all risk“ (t.j. voči všetkým rizikám)

-

poistenie pre prípad poškodenia veci krádežou, vlámaním alebo lúpežou a

-

poistenie voči vonkajšiemu a vnútornému vandalizmu, poistenie lomu strojov.

Okrem tohto poistenia má spoločnosť uzavreté poistné zmluvy na :
-

Poistenie automobilov (ako zákonné tak havarijne)

Alianz – Slovenská poisťovna, a.s.

-

Poistenie zodpovednosti za škodu

AIG Europe limited

-

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

UNION poisťovňa a.s.

-

Poistenie pohľadávok z obchodného styku

Euler Hermes Europe AS

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.
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c) Dlhodobý finančný majetok
Informácie o dlhodobom finančnom majetku
Bežné účtovné obdobie (2017)
Dlhodobý
finančný majetok

Podiel.
CP
a podiely
v DÚJ

Podiel.CP
a podiely
v spoločnosti
s podst.vplyv
om

Ost.
dlhod.CP
a podiely

Pôžičky
ÚJ
v kons.
celku

Ost.
DFM

Pôžičky
s dobou
splatnosti
najviac 1
rok

Obst.
DHM

Poskytnuté preddavky na
DFM

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtov. Obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtov. Obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtov. Obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtov. Obdobia
Zostatková
hodnota
Stav na začiatku
účtov. Obdobia
Stav na konci
účtov. Obdobia

V sledovanom období roka 2017 spoločnosť, neúčtovala o žiadnom obstaranom alebo vyradenom
obchodnom podiely resp. finančnom majetku. V roku 2016 spoločnosť obstarala dva obchodné podiely a to
v spoločnostiach :
1.) Hydro Building System, spol. s.r.o. v zmysle Zmluvy o predaji obchodného podielu uzatvorenej
dňa 14.9.2016 od spoločností : Sapa Holding Austria GmbH a Sapa Building Systems Gmbh za
sumu 6 000 € a
2.) Sapa Bulding System s.r.o. v zmysle Zmluvy o predaji obchodného podielu uzatvorenej dňa
14.9.2016 od spoločností : Sapa AB a Sapa Building System AB za sumu 95 000 €.
S tým, že k prevodu obchodného podielu došlo v deň zápisu do obchodného registra 1.11.2016
a následne došlo k zlúčeniu s týmito spoločnosťami (a zániku týchto spoločností) a to ku dňu
16.11.2016. Spoločnosť ako právny nástupca v zmysle platných predpisov zostavila mimoriadnu
účtovnú závierku a podala daňové priznanie za zaniknuté spoločnosti.

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.
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Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (2016)

Dlhodobý
finančný majetok

Podiel.
CP
a podiely
v DÚJ

Podiel.CP
a podiely
v spoločnosti
s podst.vplyv
om

Ost.
dlhod.CP a
podiely

Pôžičky
ÚJ
v kons.
celku

Ost.
DFM

Pôžičky
s dobou
splatno
sti
najviac
1 rok

Obst.
DHM

Poskytnuté preddavky na
DFM

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtov. Obdobia
Prírastky

101 000

101 000

Úbytky

101 000

101 000

Presuny
Stav na konci
účtov. Obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtov. Obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtov. Obdobia
Zostatková
hodnota
Stav na začiatku
účtov. Obdobia
Stav na konci
účtov. Obdobia

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.
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4.

ZÁSOBY

Informácie o opravných položkách k zásobám
Bežné účtovné obdobie
Zásoby

Materiál

36 294

Nedokončená výroba
a polotovary vlastnej výroby
Výrobky
Tovar
Zásoby spolu

5.

Stav OP na
začiatku
účtovného
obdobia

Tvorba OP

Zúčtovanie OP
z dôvodu zániku
opodstatnenosti

Zúčtovanie OP
z dôvodu
vyradenia majetku
z účtovníctva

11 744

Stav OP na
konci
účtovného
obdobia
48 038

1 788

1 417

371

13 173

3 238

9 935

4 551

1 667

2 884

6 322

61 228

55 806

11 744

POHĽADÁVKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam
Bežné účtovné obdobie
Pohľadávky

Pohľadávky z obchodného
styku

Stav OP na
začiatku
účtovného
obdobia

Tvorba OP

Zúčtovanie OP
z dôvodu zániku
opodstatnenosti

Zúčtovanie OP
z dôvodu
vyradenia majetku
z účtovníctva

Stav OP na
konci
účtovného
obdobia

893 735

18 251

3 625

908 361

893 735

18 251

3 625

908 361

Pohľadávky voči dcérskej
účtovnej jednotke a materskej
účtovnej jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
Iné pohľadávky
Pohľadávky spolu

S prihliadnutím na skutočnosť, že Spoločnosť eviduje pohľadávky, ako do splatnosti, tak aj po lehote
splatnosti a vychádzajúc zo zásady opatrnosti účtovala Spoločnosť v priebehu roka o OP k pohľadávkam.
Vyčíslenie OP je v Spoločnosti ošetrené interným predpisom.
V roku 2017 a 2016 spoločnosť z dôvodu nedobytnosti, zamietnutím konkurzu a vyrovnaním či
neuspokojením jej pohľadávok v konkurznom riadení, odpísala do nákladov pohľadávky vo výške 3 615
EUR a 10 EUR.
Iné pohľadávky sú tvorené hlavne :
-

pohľadávkou vo výške 2 344 EUR voči spoločnosti EuroVat, ktorá sa zaoberá riešením daní
z pridanej hodnoty v iných krajinách na základe zaplatených faktúr a ERP dokladov od

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.
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spoločnosti. Tato hodnota predstavuje hodnotu očakávanej DPH, ktorá by mohla byť
spoločnosti po uplynutí zákonnej lehoty pripísaná na účet.
pohľadávkou vo výške 2 796 EUR, voči obchodným zamestnancom SBC, ktorým boli
poskytnuté finančné prostriedky na služobné pracovné cesty a drobné výdaje s tým spojené.

-

Pohľadávky voči spriazneným osobám t.j. spoločnostiam v skupine boli k súvahovému dňu v celkovej
výške 205 746 EUR a jedná sa len o aktívne pohľadávky z obchodného styku, ktoré nie sú po splatnosti
a nebol dôvod tvoriť na ne OP.
Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok:
Názov položky
Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej
jednotke a materskej účtovnej jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
Daňové pohľadávky a dotácie
Iné pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky spolu

Pohľadávky podľa zostatkovej doby
splatnosti

V lehote splatnosti

Po lehote splatnosti

Pohľadávky spolu

6 024 405

2 418 208

8 442 613

198 115

7 631

205 746

2 347 146

2 347 146

101 878

101 878

7 220

7 220

8 678 764

2 425 839

Bežné účtovné obdobie

11 104 603

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Pohľadávky po lehote splatnosti

2 425 839

25 850 813

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti
do jedného roka

8 678 764

1 944 188

11 104 603

27 795 001

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti
jeden rok až päť rokov

0

0

Dlhodobé pohľadávky spolu

0

0

Krátkodobé pohľadávky spolu

Spoločnosť od roku 2013 pristúpila k poisteniu pohľadávok v spoločnosti Euler Hermes Europe
AS prostredníctvom brokera JLT Risk Solutions AB. Poistenie zahŕňa predovšetkým poistenie pohľadávok
z obchodného styku. V roku 2016 bolo rozhodnutím materskej spoločnosti, zrušené poistenie pohľadávok
prostredníctvom poisťovacej spoločnosti Eurel Hermes Europe a klasické poistenie pohľadávok bolo
pozastavené a ukončené. Novým partnerom v oblasti poistenia pohľadávok sa pre spoločnosť stalo Sapa
Financial Shared centrum, ktoré pristúpilo k prehodnoteniu a revaluácií limitov už existujúcich zákazníkov.
Pre rok 2016 bolo poistených 205 najväčších zákazníkov v celkovej hodnote
26 084 000 EUR. V roku
2017 bolo 691 zákazníkov v celkovej sume 29 138 548 EUR.
V roku 2017 a 2016 nemala spoločnosť žiadne pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou
formou zabezpečenia.

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.
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6.

FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku
Názov položky
Pokladnica, ceniny

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

7 155

4 353

Bežné bankové účty

88 159

156 977

Spolu

95 314

161 330

Spoločnosť v roku 2016 pristúpila ku cash poolingovému spôsobu financovania a zostatky svojich účtov
v 04/2016 previedla na bankový účet materskej spoločnosti Sapa AS, ktorá jej od 1.5.2016 sprístupnila služby
cash poolu. Spoločnosť ma uzatvorenú platnú „cash-poolingovú" zmluvu, na základe ktorej peňažné prebytky
vytvorené v rámci Sapa group sa koncentrujú/ kumulujú na depozitnom účte Sapa AS a zároveň sa všetky
peňažné požiadavky spriaznených entít (všetky zúčastnené dcérske spoločnosti v rámci Sapa group, vrátane
Hydro Extrusion Slovakia a.s.) kryjú z fondov Sapa AS, t.j. cash poolingový systém v rámci skupiny, ktorý je
založený na princípe, kedy Hydro Extrusion Slovakia a.s. v prípade prebytočných peňažných prostriedkov ich
uloží na účet Sapa AS, pričom tento vklad je úročený vo výške EURMKTD zníženej o 50 bázických bodov a
na druhej strane, v prípade nedostatku finančných prostriedkov, môže spoločnosť čerpať úverové prostriedky
od Sapa AS za úrok EURMKTD navýšenej o 200 bázických bodov.
V sledovanom období roka 2017 spoločnosť pristúpila z dôvodu korporátneho rozhodnutia k zmene banky.
Všetky bankové účty v pôvodnej banke citibank Europe pls. uzatvorila a založila si ku dňu 31. Mája 2017 účty
v novej banke ING Banka N.V. Z tohto dôvodu bol cashpoolingový systém (a rovnako tak aj zmluva) v citibank
Europe plc., ukončený. Následne bola uzatvorená nová cash-poolingová" zmluva s ING Banka N.V., na
základe ktorej peňažné prebytky vytvorené v rámci Sapa group sa koncentrujú / kumulujú na depozitnom
účte Sapa AS a zároveň sa všetky peňažné požiadavky spriaznených entít (všetky zúčastnené dcérske
spoločnosti v rámci Sapa group, vrátane Hydro Extrusion Slovakia a.s.) kryjú z fondov Sapa AS. V rámci cash
poolingový systému, sú prebytky peňažných prostriedkov sapa spoločnosti presunuté na účet Sapa AS,
pričom tento vklad je úročený vo výške EURIBOR 1M a na druhej strane, v prípade nedostatku finančných
prostriedkov, môže spoločnosti čerpať finančné prostriedky od Sapa AS za úrok EURIBOR 1M+dohodnutá
marža.
Od 1. Apríla 2017 bolo každej sapa spoločnosti pridelený interný vnútroskupinový bankový účet, takzvaný
IHB účet. Všetky zostatky (či už kreditné alebo debetné) z cashpoolingového účtu v ING sú realokované na
dennej báze na tento IHB účet spoločnosti. Súčasne je tento účet používaný na úhradu vnútroskupinových
pohľadávok a závazkov t.j. sapa entity (v roku 2017 vybrané spoločnosti sapa) si v rámci svojich obchodných
činností uhrádzali svoje záväzky prostredníctvom tohto IHB účtu. Zostatok IHB účtu sa nenuluje a z debetných
zostatkov sú potom realokované debetné úroky na mesačnej báze

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.
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7.

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia
Opis položky časového rozlíšenia

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Náklady budúcich období krátkodobé

35 514

27 456

Príjmy budúcich období krátkodobé,
z toho:

98 960

0

CBT – refakturácia CBT poplatkov

53 260

0

Innosave – refakturácia nástrojov

45 700

0

8.

MAJETOK PRENAJATÝ FORMOU FINANČNÉHO PRENÁJMU (SPOLOČNOSŤ NIE JE
PRENAJÍMATEĽOM)

Spoločnosť v roku 2017 a ani v roku 2016 neposkytla do nájmu žiadny svoj majetok.

9.

VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie spoločnosti je zložené nasledovných plne upísaných a splatených akcií :
Nominálna hodnota akcie

Počet kusov v ks

Spolu

Emisia LP0000504404

331 939

69

22 903 804

Emisia LP0000504405

33 194

1

33 194

Emisia LP0000504403

3 319

10

33 194

Emisia LP0000504406

1 285

1

1 285

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovný zisk
Rozdelenie účtovného zisku

1 747 758
Bežné účtovné obdobie

Prídel do zákonného rezervného fondu

174 775

Prídel do štatutárnych a ostatných fondov
Prídel do sociálneho fondu
Prídel na zvýšenie základného imania
Neuhradená strata minulých rokov

1 572 983

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov
Spolu

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.
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Informácie o zmenách vlastného imania
Bežné účtovné obdobie
Položka vlastného imania

Základné imanie

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

22 971 476

22 971 476

3 319

3 319

Zmena základného imania
Ostatné kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)
z kapitálových vkladov
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku
a záväzkov

3 467

3 467

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri
zlúčení, splynutí a rozdelení
Zákonný rezervný fond

939 674

174 775

1 114 449

11 539 450

1 572 983

9 966 467

1 747 758

1 775 514

Nerozdelený zisk minulých rokov
Neuhradená strata minulých rokov
Výsledok hospodárenia bežného účtovného
obdobia

1 747 758

1 775 514

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Položka vlastného imania

Základné imanie

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

22 971 476

22 971 476

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)
z kapitálových vkladov

3 319

3 319

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a
záväzkov

1 935

Zmena základného imania
Ostatné kapitálové fondy

3 467

1 935

3 467

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri
zlúčení, splynutí a rozdelení
Zákonný rezervný fond

877 147

62 527

939 674

12 102 211

562 762

11 539 450

625 289

1 747 758

Nerozdelený zisk minulých rokov
Neuhradená strata minulých rokov
Výsledok hospodárenia bežného účtovného
obdobia

625 289

1 747 758

Spoločnosť v roku 2017 a ani v roku 2016 neúčtovala o emisnom ážiu.
Spoločnosť v roku 2017 a ani v roku 2016 nevytvárala a neúčtovala o ostatných kapitálových fondoch.

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.
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Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov vznikli z dôvodov precenenia otvorených
terminovaných obchodov na CZK korunu a otvorených pozícií na nákup kovu, ktoré sa radia medzi
zabezpečovacie deriváty a v zmysle § 27 Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a spoločnosť má za
povinnosť preceniť jednotlivé vybrané zložky majetku a záväzkov k súvahovému dňu reálnou hodnotou.
Prepočet na reálnu hodnotu bol v prípade otvorených pozícií na nákup a predaj Czk vykonaný Oddelením
Trezone materskej spoločnosti Sapa AS a v prípade otvorených pozícií na nákup a predaj kovu Treasure
oddelením spoločnosti Sapa AB, ktoré realizuje tento nákup a predaj.
Spoločnosť v roku 2017 a ani v roku 2016 neúčtovala o oceňovacích rozdieloch z kapitálových účastín.
Spoločnosť v roku 2014 a 2013 neúčtovala v zmysle Článkov XIV a XV, Stanov spoločnosti zo dňa 11.
októbra 2006 o tvorbe rezervného fondu a to pretože v tých obdobiach vykázala účtovnú stratu. V rokoch
2017 a 2016 účtovala spoločnosť o tvorbe rezervného fondu a to vo výške 174 775 EUR a 62 527 EUR čo
predstavuje 10% z čistého zisku vykázaného v riadnych účtovných závierkach k 31. Decembru 2016 a
2015. Pri svojom vzniku spoločnosť vytvorila rezervný fond vo výške 10% základného imania. Tento fond
je spoločnosť povinná každoročne dopĺňať najmenej však vo výške 10% z čistého zisku vyčísleného v
riadnej individuálnej účtovnej závierke, a to až do dosiahnutia výšky rezervného fondu vo výške 20%
základného imania. O použití prostriedkov rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo, pričom dbá na
záujmy spoločnosti.
Jediný akcionár spoločnosti svojim rozhodnutím zo dňa 11. Novembra 2017 rozhodol o rozdelení
hospodárskych výsledkov spoločnosti nasledovne :
-

Hospodársky výsledok za rok 2016, účtovný zisk vo výške 1 747 758 EUR preúčtovať :
a) vo výške 10% na účet Rezervného fondu čo predstavuje sumu 174 775 EUR
b) zvyšnú časť vo výške 1 572 983 EUR preúčtovať na účet neuhradených strát minulých
rokov

10. REZERVY
Informácie o rezervách
Bežné účtovné obdobie
Názov položky

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

Stav na konci
účtovného
obdobia

Dlhodobé rezervy, z toho:

821 064

Rezerva na požitky z KZ

821 064

109 614

1 378 969

190 212

na dovolenku, vrátane sociál. zabezpečenia

150 671

174 095

150 671

174 095

na odmeny a prémie + poistné

463 297

353 085

463 297

353 085

Krátkodobé rezervy, z toho:

na audit a daňové priznanie

11 165

na nevyfakturované dodávky

160 000

na reklamácie a záručné opravy

593 836

930 678
930 678

236 577

1 332 604

11 165
115 200
166 788

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.
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Pri všetkých krátkodobých rezervách je reálny predpoklad ich zúčtovania v horizonte do 1 roka od ich
vzniku. Špecifickou rezervou je tvorba dlhodobej rezervy na pôžitky a povinnosti vyplývajúce z Kolektívnej
zmluvy, v zmysle ktorej je spoločnosť povinná, v závislosti od odpracovaných rokov, zaplatiť svojim
zamestnancom pri odchode do starobného alebo invalidného dôchodku násobok ich priemernej mesačnej
mzdy až do výšky šiestich priemerných platov, tzv. odchodné. Minimálna požiadavka ustanovená v
Zákonníku práce, požadujúca vyplatenie jednomesačnej priemernej mzdy pri odchode do starobného alebo
invalidného dôchodku, je už v týchto čiastkach zahrnutá.
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Názov položky

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

Stav na konci
účtovného
obdobia

Dlhodobé rezervy, z toho:

588 574

232 490

821 064

Rezerva na pôžitky z KZ

588 574

232 490

821 064

1 277 604

147 265

99 728

50 943

150 671

440 212

23 084

463 297

Krátkodobé rezervy, z toho:
na dovolenku, vrátane sociál. zabezpečenia
na odmeny a prémie + poistné
na audit a daňové priznanie

11 165

na nevyfakturované dodávky

205 901

na reklamácie a záručné opravy

520 598

45 901

1 378 969

11 165
45 901

160 000

73 238

593 836

11. ZÁVÄZKY
Informácie o záväzkoch
Názov položky
Záväzky po lehote splatnosti

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
665 000

666 736

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do
jedného roka vrátane

9 169 437

26 408 526

Krátkodobé záväzky spolu

9 834 437

27 575 262

426 177

238 976

3 000 000

4 000 000

3 426 177

4 238 976

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden
rok až päť rokov
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad
päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu

Záväzky zabezpečené záložným právom / zárukou v prospech veriteľa:
Záväzok
Nezaplatené záväzky

Zostatok v roku 2017
(EUR)
4 834

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.
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Zostatok v roku 2016
(EUR)

Záväzok
Nezaplatené záväzky

Popis zaistenia
Zádržné

5 176

Záväzok voči materskej účtovnej jednotke predstavuje krátkodobý úver, ktorý bol Spoločnosti poskytnutý
na financovanie aktivít po zmene vlastníka akcií Spoločnosti ešte v roku 2007. Následne v rokoch 2007 až
2015 Spoločnosť postupne časť splatila a následne navýšila čerpanie (výšku) poskytnutého úveru. Takto
získané prostriedky použila na financovanie rozsiahlych investičných aktivít.
K 31. decembru 2017 predstavovala hodnota istiny sumu 3 000 tis. EUR a hodnota nesplateného úroku
114 065 EUR.
K 31. decembru 2016 predstavovala hodnota istiny sumu 4 000 tis. EUR a hodnota nesplateného úroku
104 493 EUR.
Úroky sú odsúhlasované v zmysle obdržanej konfirmácie na mesačnej báze a úhrada je realizovaná na
ročnej báze a to vo výročný deň, ktorý pripadá na 30 Júna príslušného roka. Zaúčtovaný nesplatený úrok
predstavuje hodnotu úroku za príslušné obdobie roka 2017. Istina je úročená 3,75 % p.a..
Záväzky voči spriazneným osobám t.j. spoločnostiam v skupine boli k 31. Decembru 2017 vo výške 6
728 185 EUR a z toho záväzky z obchodného styku predstavujú hodnotu 3 728 185 EUR.
Záväzky voči spriazneným osobám t.j. spoločnostiam v skupine boli k 31. Decembru 2016 vo výške
20 342 781 EUR a z toho záväzky z obchodného styku predstavujú hodnotu 2 225 157 EUR.
Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Začiatočný stav sociálneho fondu

25 081

7 787

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov

65 328

51 442

Tvorba sociálneho fondu spolu

65 328

51 442

Čerpanie sociálneho fondu

65 463

34 148

Konečný zostatok sociálneho fondu

24 946

25 081

Tvorba sociálneho fondu zo zisku
Ostatná tvorba sociálneho fondu

V roku 2017 boli tvorene príspevky do SF len vo výške 1,5%. Tvorba bola vo výške 65 328 EUR a čerpanie
bolo v prevažnej miere na stravu ako príspevok na stravu a to vo výške 59 623 EUR zvyšná suma 5 840
EUR bola čerpané na významné udalosti (životné jubileá). Z účtu a prostriedkov SF sú všetky plnenia
poskytované v zmysle kolektívnej zmluvy (KZ) a v priebehu roka 2017 boli použité predovšetkým na
regeneráciu pracovnej sily, rekreácie a ozdravné pobyty, významné udalosti, kultúrne, spoločenské a
športové podujatia, výpomoc vo finančnej tiesni, príspevok ku stravovaniu, príspevok pri dlhodobej
práceneschopnosti a finančný príspevok pri odchode do dôchodku všetky plnenia poskytované v zmysle
kolektívnej zmluvy (KZ) a v priebehu roka 2017 boli použité predovšetkým na regeneráciu pracovnej sily,
rekreácie a ozdravné pobyty, významné udalosti, kultúrne, spoločenské a športové podujatia, výpomoc vo
finančnej tiesni, príspevok ku stravovaniu, príspevok pri dlhodobej práceneschopnosti a finančný príspevok
pri odchode do dôchodku.

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.

23

Hydro Extrusion Slovakia a.s.
Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2017

12. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV
Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou
majetku a daňovou základňou, z toho:

- 4 563 175

- 4 354 918

75 937

61 288

- 4 639 112

- 4 416 206

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou
záväzkov a daňovou základňou, z toho:

2 652 554

2 509 164

odpočítateľné

2 652 554

2 509 164

odpočítateľné
zdaniteľné

zdaniteľné
Možnosť umorovať daňovú stratu
v budúcnosti

827 211

Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty
Sadzba dane z príjmov (v %)

21%

21%

401 230

213 894

187 337

194 594

Odložená daňová pohľadávka
Uplatnená daňová pohľadávka
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov
Zaúčtovaná do vlastného imania
Odložený daňový záväzok
Zmena odloženého daňového záväzku
Zaúčtovaná ako náklad

Spoločnosť zaúčtovala odložený daňový záväzok vo výške 187 337 EUR z titulu rozdielu medzi účtovnou
a daňovou zostatkovou cenou majetku spoločnosti, rezerv a z titulu možnosti umorenia daňovej straty
v budúcom zdaňovacom období.

13. DERIVÁTY
Spoločnosť má uzavreté zmluvy o derivátoch, ktoré člení na deriváty určené na obchodovanie a
zabezpečovacie deriváty. K 31. decembru 2017 a 2016 spoločnosť precenila deriváty na reálnu hodnotu
a kladné, resp. záporné reálne hodnoty derivátov sú vykázané v iných pohľadávkach, resp. v iných
záväzkoch.
Informácie o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie :

Názov položky

Účtovná hodnota
pohľadávky

záväzky

Dohodnutá cena
podkladového
nástroja

Zabezpečovacie deriváty, z toho:
Forwardový obchod v CZK

1 657 898

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.
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Posledná zahedžovaná dodávka bola v 6/2017 a vysporiadanie hedžových obchodov bolo v 7/2017.
Informácie o významných položkách derivátov za predchádzajúce účtovné obdobie :
Účtovná hodnota

Názov položky

pohľadávky

záväzky

Dohodnutá cena
podkladového
nástroja

Zabezpečovacie deriváty, z toho:
Forwardový obchod v CZK

Názov položky

2 863 722

2 862 470

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na

Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom
na

Výsledok
hospodárenia

Výsledok
hospodárenia

Vlastné imanie

Vlastné imanie

Zabezpečovacie deriváty,
z toho:
Forwardový obchod v CZK

- 12 083

- 938

Komoditný hedžing

- 42 688

-91 809

3 467

Informácie o položkách zabezpečených derivátmi.
V roku 2017 spoločnosť uzatvárala forwardy na CZK ako zabezpečovací prostriedok na vyšle faktúry na
svojich veľkých zákazníkov fakturovaných v cudzej mene konkrétne v CZK. V máji 2017 prestala
spoločnosť uzatvárať forwardy na CZK a tak k súvahovému dňu spoločnosť neregistruje žiadnu
zabezpečenú pozíciu na CZK menu. Rekapitulácia otvorených pozícií k súvahovému dňu je vyjadrená
v nižšie uvedenej tabuľke.
Reálna hodnota
Zabezpečovaná položka
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Majetok (otvorené pohľadávky v czk) vykázaný
v súvahe

0

299 260

Záväzok / Pohľadávka vykázaná v súvahe
k 31.12.2017 (svojím spôsobom je to hodnota
oceňovacieho rozdielu účtovaného v súvahe

0

918

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.

25

Hydro Extrusion Slovakia a.s.
Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2017

14. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)
V roku 2017 spoločnosť obstarala dopravnú techniku (vysokozdvižné vozíky) formou operatívneho
leasingu. Informácie o majetku prenajatom formou operatívneho prenájmu k 31. decembru 2017 a 31.
decembru 2016 sú uvedené v nasledovnej tabuľke :
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Splatnosť

Splatnosť

Názov položky
Do jedného
roka vrátane
Istina

Od jedného
roka do piatich
rokov vrátane

Viac ako
päť rokov

Do jedného
roka vrátane

Od jedného
roka do piatich
rokov vrátane

205 391

294 167

197 174

430 435

205 391

294 167

197 174

430 435

Viac ako
päť rokov

Finančný náklad
Spolu

15. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY
Spoločnosť nemala k 31. decembru 2017 a ani k 31. decembru 2016 žiadne podmienené záväzky a aktíva.
Na podsúvahovej evidencii Spoločnosť sleduje majetok zákazníka prijatý na spracovanie resp. majetok
zákazníkov v Spoločnosti uschovaný.
Názov položky
Majetok prenajatý do úschovy - LN
Iné položky – DM prijatý na spracovanie
Ostatný nehmotný majetok
Ostatný hmotný majetok

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
1 955 048

2 074 802

0

5

181 224

176 920

1 390 590

1 918 805

Spoločnosť neposkytla žiadne záruky.
Spoločnosť vedie súdne spory len vo veci vymáhania svojich pohľadávok a to prostredníctvom
špecializovanej spoločnosti EOS Kasolvenzia Slovensko s.r.o. resp. právnika JUDr. Antona Matušku
a advokátskej kancelárie Soukenik – Štrpka, s.r.o.. Okrem vyššie menovaných spoločností a právneho
zástupcu zastupuje spoločnosť vo veci vymáhania pohľadávky voči zákazníkovi v Nemecku právna firma
Dr. Undritz als insv.ú.d.V.d. Na všetky pohľadávky vymáhané týmito spoločnosťami je vytvorená 100%
opravná položka v celkovej sume 908 361 EUR.
Budúce práva a povinnosti:
-

z derivátových obchodov - spoločnosť má za povinnosť uskutočniť dohodnutý hedžový obchod
s bankou a zúčtovať kurzové rozdiely vyplývajúce z realizácie resp. ukončenia hedžového
obchodu, v prípade potreby môže spoločnosť uskutočniť predaj dohodnutého obchodu alebo
dohodnúť posunutie splatnosti obchodu, pravdaže pri aktuálnom kurze a zúčtovaní kurzových
rozdielov.

-

z poistných zmlúv - povinnosť plniť podmienky poistnej zmluvy a zaplatiť poistné v lehote
splatnosti a má právo na poistné plnenie pri poistnej udalosti.
Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.
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Pri lokálnych poisteniach má právo spoločnosť 6 týždňov pred koncom poistného obdobia vypovedať
poistnú zmluvu.
Spoločnosť má poistený všetok majetok cez materskú spoločnosť Sapa AB Švédsko - Global Insurance
Programmes, prostredníctvom poisťovne XL Insurance Co. Ltda a lf.. Majetkové poistenie zahŕňa
predovšetkým poistenie budov a stavieb, stroje, prístroje a zariadenia, zásoby, prerušenie prevádzky, a
tiež poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s oprávnenou činnosťou alebo s
používaním a spotrebou vadného výrobku.

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.
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16. VÝNOSY A NÁKLADY
Tržby
Informácie o tržbách
Vlastné výrobky
Oblasť odbytu

Profily

Bežné
účtovné
obdobie
59 132 892

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Služby

Bežné
účtovné
obdobie

Tovar

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

1 075 213

1 271 278

Predajne
Ostatné
59 132 892

Destinácia / Krajina odberu

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

51 984 660

Dovezený materiál

Spolu

Bežné
účtovné
obdobie

51 984 660

969 331

772 960

734 400

890 937

11 118

169 395

1 809 613

2 162 215

980 449

942 354

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Slovenská republika

11 120 165

13 507 631

Česká republika

31 663 149

25 712 041

Rakúsko

435 152

562 630

Belgicko

145 569

155 240

Nemecko

9 301 396

8 195 522

Maďarsko

2 146 982

1 177 977

Holandsko

3 000

13 463

2 612 078

2 400 516

Francúzsko

26 076

156 584

Mexiko

49 773

76 612

2 312 842

1 076 730

Slovinsko

129 702

141 638

Švajčiarsko

884 431

1 104 052

Rumunsko

163 983

90 294

USA

452 262

325 881

Ostatné

476 394

392 420

Poľsko

Švédsko

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.
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Informácie o čistom obrate
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb
Tržby za tovar
Čistý obrat celkom

59 132 892

51 984 660

1 809 613

2 162 215

980 449

942 354

61 922 954

55 089 229

Údaje o zmene stavu vnútropodnikových zásob
Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob
Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Zmena stavu
vnútroorganizačných zásob

Názov položky
Začiatočný
stav

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúc
e účtovné
obdobie

Konečný
zostatok

Konečný
zostatok

Nedokončená výroba a polotovary
vlastnej výroby

1 287 107

1 307 810

903 321

- 20 703

404 489

Výrobky

1 422 580

1 508 161

1 341 850

- 85 581

166 311

Spolu

2 709 687

2 815 971

2 245 171

- 106 284

570 800

Manká a škody

x

x

x

Reprezentačné

x

x

x

Dary

x

x

x

Iné

x

x

x

- 159 753

196 019

Zmena stavu
vnútroorganizačných zásob vo
výkaze ziskov a strát

x

x

x

- 266 037

374 781

Rozdiely v roku 2017 v zmene stavu nedokončenej výroby a polotovarov a rovnako tak aj v zmene stavu
hotových výrobkov sú spôsobené najmä rozpustením opravnej položky na polotovary vo výške 1 417 EUR
a rozpustením opravnej položky na hotovú výrobu vo výške 4 687 EUR, účtovaním aktivácie polotovarov
do skladov KOOP, AO a Opracovania vo výške 164 453 EUR a cenovými rozdielmi vzniknutými pri prevode
hotovej výroby do konsignačného skladu vo výške 6 234 EUR a zaúčtovaním cenovej korekcie na balenie
HV vo výške 1 455 EUR.
Rozdiely v roku 2016 v zmene stavu nedokončenej výroby a polotovarov a rovnako tak aj v zmene stavu
hotových výrobkov sú spôsobené najmä tvorbou opravnej položky na polotovary vo výške 775 EUR
a rozpustením opravnej položky na hotovú výrobu vo výške 9.887,89 EUR, účtovaním aktivácie polotovarov
do skladov KOOP, AO a Opracovania vo výške 205.580,85 EUR a drobnými cenovými rozdielmi pri
prevode hotovej výroby do konsignačného skladu vo výške 548 EUR.

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.
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Aktivácia
Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti
a mimoriadnej činnosti
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Významné položky pri aktivácii nákladov,
z toho:

902 040

910 507

Aktivácia tovaru do podnikovej predajne

737 587

704 926

Aktivácia profilov na sklad

164 453

205 581

1 109 063

679 028

279 924

393 163

204

20 456

828 935

265 409

Finančné výnosy, z toho:

34 484

4 207

Kurzové zisky, z toho:

33 999

3 678

218

307

485

528

Ostatné významné položky výnosov
z hospodárskej činnosti, z toho:
Predaj majetku a materiálu (vrátane odpadu)
Zmluvné pokuty a penále
Ostatné výnosy

Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka

Ostatné významné položky finančných výnosov,
z toho:
Výnosy z derivátových operácií
Výnosové úroky

1

Ostatné finančné výnosy

V roku 2017 zaznamenala spoločnosť mierny pokles v položke predaja majetku a materiálu resp. odpadu
ktorý bol v sledovanom období vo výške 277 670 EUR čo je prepad o 29% oproti roku 2016 kedy bolo
predaného odpadu v hodnote 393 163 EUR. Predaj odpadu sledovaný na účtoch 64x AE je realizovaný
v prospech slovenských spracovateľov odpadu.
V rokoch 2016 zaznamenala spoločnosť mierny nárast v položke predaja majetku a materiálu resp. odpadu
ktorý bol v sledovanom období vo výške 300 950 EUR čo je nárast o 9,6% oproti roku 2015 kedy bolo
predaného odpadu v hodnote 274 598 EUR. Predaj odpadu sledovaný na účtoch 64x AE je realizovaný
v prospech slovenských spracovateľov odpadu.
V roku 2016 spoločnosť zrealizovala predaj vstupnej suroviny hliníkových čapov v sume 86 259 EUR
v prospech sesterskej spoločností so sídlom v Ornagu v rámci skupiny Sapa. Okrem tejto položky bola na
účtoch ostatných prevádzkových výnosov účtovaná refakturácia nákladov lokálneho strediska IT
v prospech maďarskej sesterskej spoločnosti v sume 128 330 EUR a rovnako tak refakturácia nákladov
predajného strediska SBS v prospech poľskej sesterskej spoločnosti v sume 34 751 EUR.

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.
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Náklady
Informácie o nákladoch
Názov položky
Náklady za poskytnuté služby, z toho:

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

7 836 739

7 843 345

21 276

27 236

10 638

13 618

Iné uisťovacie služby

10 638

13 618

Opravy a udržiavanie

1 543 237

930 369

Cestovné náklady

80 414

48 139

Reprezentačné náklady

51 813

38 539

6 161 275

6 799 062

1 143 882

1 241 277

515 909

987 016

Školenia

87 082

47 392

Telekomunikačné náklady

30 528

30 797

Kalibrácie

19 661

15 936

Prenájom / operatívny nájom

310 882

251 370

Poradenstvo

558 358

537 934

Náklady spojené s IT

646 972

715 025

4 304

5 328

1 031 882

959 241

75 713

97 775

Kooperácie (práškov.profilov a pod.)

685 280

753 980

Náklady na ekológiu, OŽP likv. odpadu

264 355

677 917

11 067

7 455

Náklady voči audítorovi, audítorskej
činnosti, z toho:
náklady za overenie individuálnej účtovnej
závierky

Ostatné významné položky nákladov za
poskytnuté služby, z toho:
Prepravné k hotovým výrobkom
Študentský servis / balenie

Drobný software
Náklady na intragroup
Náklady na nekvalitu

Reklama a propagácia
Tvorba rezervy na reklamácie

166 788

Ostatné služby

608 612

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.
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Ostatné významné položky nákladov
z hospodárskej činnosti, z toho:

52 195

103 385

3 402

89 717

Dary

9 000

4 230

Pokuty a penále

2 597

- 499

Odpis pohľadávok

3 615

10

Zákonné poplatky

18 955

8 812

Ostatné

14 626

1 115

268 276

394 360

33 399

4 105

146

130

Náklady z derivátových operácií

12 752

1 466

Poistné

89 557

117 589

Ostatné finančné náklady - poplatky

12 168

18 085

120 400

253 116

Skladová cena predaného odpadu
Skladová cena predaných zásob
Zostatková cena predaného majetku

Finančné náklady, z toho:
Kurzové straty, z toho:
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka

Nákladové úroky

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.
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Dane z príjmov
Informácie o daniach z príjmov
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie
Názov položky
Základ dane
Výsledok hospodárenia pred
zdanením, z toho:

Daň

Daň v %

2 286 834

Teoretická daň

21

12 270 752

2 576 857

113

- 12 161 186

- 2 553 849

Zníženie základu dane

- 16 000

Umorenie daňovej straty
minulých rokov

Výnosy nepodliehajúce dani

Spolu
Splatná daň z príjmov

Daň

Daň v %

2 328 282
480 235

Daňovo neuznané náklady

Základ dane

512 222

22

12 176 933

2 678 925

115

-112

- 11 910 167

- 2 620 237

-113

- 3 360

0

- 3 200

- 704

0

-837 620

-175 900

-8

-837 620

-184 276

-6

1 536 872

323 983

14

1 754 227

385 930

17

323 983

14

385 930

17

10 185

1

Dodatočné odvody dane
z príjmov
Odložená daň z príjmov

187 337

8

194 594

8

Celková daň z príjmov

511 320

22

580 524

25

Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad
alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby
dane z príjmov

-33 977

Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako
náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane
z príjmov

44 162

Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných
nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich
účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich
účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka
neúčtovala
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol
z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej
pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej
sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých
daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných
dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená
daňová pohľadávka
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje
na položky
účtované
priamo
na účty
vlastného
imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.
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17. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH
Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami
Hodnotové vyjadrenie obchodu
Dcérska účtovná jednotka/
Materská účtovná jednotka

Kód druhu obchodu
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Sapa AB

8 / úroky

120 400

253 116

Sapa AB

8 / úver

3 000 000

4 000 000

Sapa AS - seller

3 / služba

1 171 020

1 011 610

Sapa AS - buyer

3 / služba

344 925

Hodnotové vyjadrenie obchodu
Spriaznená osoba

Kód druhu obchodu
Bežné účtovné obdobie
386 645

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

SAPA Aluminium Sp. z o.o.

2

1 353 017

Sapa Building System s.r.o.

2

Sapa Profiles SRL, Romania

2

157 590

102 929

Sapa Profiles Kft

2

914 376

268 693

Sapa Aluminium Profile Gmbh

2

9 579

9 357

Sapa Extrusion Ornago S.p.A.

2

86 259

Sapa Building System GmbH

2

66 031

Sapa Building System Sp.z.o.o.

2

Sapa Building System Vertriebs
Gmbh

2

37 872

Sapa Profiilid AS

2

5 882

ostatné Sapa spoločnosti

2

3 553

398 062

71 857
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Hydro Aluminium AS

1

24 669 399

18 543 318

SAPA Aluminium BV

1

48 525

123 436

1, 3

283 715

346 092

Sapa Extrusion Expa S.A.

1

107 746

51 600

Sapa Profiler AB

1

77 049

159 463

Sapa Profiles Kft.

1, 3, 4

649 028

578 662

Sapa Extrusion Nenzing GmbH

4

13 860

21 540

Sapa Holding GmbH

4

106 225

106 071

SAPA RC PROFILES NV

1

33 555

40 539

Sapa Uphusen

3

49 563

61 042

Sapa Building Systems Brno
s.r.o.

4

116 936

61 870

1,3,11

20 765

19 346

SAPA Aluminium Sp. z o.o.

ostatné Sapa spoločnosti

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.
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18. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH
Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.
Označenie

Text

a

b

Účtovné obdobie
bežné

predchádzajúce

c

Z/S

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov

2 286 834

2 328 280

A.1.

Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti

1 957 712

2 296 453

A.1.1.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

1 838 187

1 666 153

A.1.2.

Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení
(s výnimkou predaja)

A.1.3.

Odpis opravnej položky k nadobutnutému majetku

A.1.4.

Zmena stavu dlhodobých rezerv

109 616

232 489

A.1.5.

Zmena stavu opravných položiek

A.1.6.

Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov

-108 018

153 343

A.1.7.

Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov

A.1.8.

Úroky účtované do nákladov

120 400

253 116

A.1.9.

A.1.11.

Úroky účtované do výnosov
Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt.
závierky
Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt.
závierky

A.1.12.

Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za
peňažný ekvivalent

A.1.13.

Ostatné položky nepeňažného charakteru

A.2.

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu

A.2.1.

Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti

A.2.2.

Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti

A.2.3.

Zmena stavu zásob

A.2.4.

Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou
peň. prostriedkov

A.3.

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností

A.4.

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností

A.5.

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
investičných činností

A.6.

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa
začleňujú do fin.činností

A.7.

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
inv.alebo fin.činností

A.8.

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť

A.9.
A.

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti

B.1.

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

B.2.
B.3.

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku
Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných
jednotkách

B.4.

Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku

B.5.

Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku

B.6.
B.7.

Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v
skupine

B.8.

Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej
jednotke v skupine

B.9.

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám

B.10.

Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám

B.11

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností

B.12.

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
prevádzkových činností

A.1.10.

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.

-59 626

-1

-3 473
-1 785 518

50 979
-2 126 045

16 750 669

292 321

-18 413 744

-1 930 558

-122 442

-487 808

-120 400

-253 116

-743 207

-21 820

1 595 421

2 223 753

1

-48 431
-1 613 006

-2 808 389
-49 445
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B.13.

Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na
obchodovanie

B.15.

Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných
činností

B.16.

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť

B.17.

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť

B.18.

Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť

B.19.
B.

Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti

C.1.

Peňažné toky vo vlastnom imaní

C.1.1.

Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov

C.1.2.

Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou

C.1.3.

Prijaté peňažné dary

C.1.4.

Príjmy z úhrady straty spoločníkmi

C.1.5

Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných podielov

C.1.6.

Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou
Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a
fyzickou osobou

B.14.

C.1.7.

C.2.

Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej
činnosti

C.2.1.

Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov

C.2.2.

Výdavky na úhradu záväzkov z dlhodobých cenných papierov

C.2.3.

Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka s výnimkou úverov poskytnutých
na hlavnú činnosť

C.2.4.

Výdavky na splácanie úverov s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť

C.2.5.

Príjmy z prijatých pôžičiek

C.2.6.

Výdavky na splácanie pôžičiek

C.1.8.

C.3.

Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe
prenajatej veci
Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej
činnosti
Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej
činnosti
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových
činností

C.4.

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa
začleňujú do prev.činností

C.5.

Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na
obchodovanie alebo na inv.činnosť

C.2.7.
C.2.8.
C.2.9.

C.7.

Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie
alebo na inv.činnosť
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných
činností

C.8.

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť

C.9.
C.

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti

D.

Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného
obdobia
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného
obdobia

C.6.

E.
F.
G.

Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku
dňu účtovnej závierke

H.

Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného
obdobia

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.

-1 661 437

-2 857 834

-66 016

-634 081

161 330

795 411

95 314

161 330

95 314

161 330
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19. VÝZNAMNÉ UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ
ZÁVIERKA
V súvislosti so zmenou majiteľa, dňa 2. októbra 2017, kedy došlo k odkúpeniu 50% podielu spoločnosti
Sapa spoločnosťou Hydro sa celá skupina spoločností Sapa stala súčasťou spoločnosti Hydro a začala
fungovať od názvom Hydro ako nová obchodná oblasť Extruded Solutions. Od tohto okamžiku začali byť
postupne všetky sesterské spoločnosti v skupine premenované na nové obchodné meno Hydro. Stav
a status premenovania pôvodných Sapa Spoločností na nové obchodné mena spoločností Hydro
dokumentuje nižšie uvedená tabuľka.
S účinnosťou od 1.1.2018 zmenila spoločnosť Hydro Extrusion Slovakia a.s. svoje obchodné meno na
Hydro Extrusion Slovakia a.s. Zmena obchodného mena spoločnosti nemá vplyv na zmenu adresy sídla
spoločnosti, a rovnako tak na zmenu ostatných údajov, ako sú identifikačné číslo spoločnosti, daňové
identifikačné číslo a bankové spojenie. Základné identifikačné údaje spoločnosti, s účinnosťou od 1.1.2018:
Obchodné meno: Hydro Extrusion Slovakia a.s.
Sídlo: Na Vartičke 7
965 01, Žiar nad Hronom
Slovenská republika
IČO: 36 638 927
DIČ: 2022019296
IČ DPH: SK2022019296
Bankové spojenie: ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky, Pribinova 10, 811 09 Bratislava
Číslo účtu (IBAN): SK69 7300 0000 0090 0004 1938

Stav / Status premenovania pôvodných Sapa Spoločností na nové obchodné mena spoločností
Hydro k 31. Decembru 2017
Jurisdiction

Name

New name

Status (confirmed / expected
+ date)

Argentina

Sapa Aluminium Argentina S.A.

Hydro Precision Tubing Argentina S.A.

expected by 31.12.2017

Austria

Sapa Holding Austria GmbH

Hydro Holding Austria GmbH

completed on 16.12.2017

Austria

Sapa Extrusion Nenzing GmbH

Hydro Extrusion Nenzing GmbH

expected for 18.12.2017

Austria

Sapa Komponenten Nenzing GmbH

Hydro Components Nenzing GmbH

completed on 16.12.2017

Austria

Sapa Building Systems GmbH

Hydro Building Systems Austria GmbH

Bahrain

Technal Middle East

Technal Middle East

expected for 18.12.2017
N/A as no name change
required

Belgium

Sapa RC Allease NV

Hydro Allease NV

completed on 05.12.2017

Belgium

Sapa RC Profiles NV/SA

Hydro Extrusion Lichtervelde NV

completed on 05.12.2017

Belgium

Sapa Extrusion Raeren S.A.

Hydro Extrusion Raeren S.A.

work in progress

Belgium

Sapa Extrusion EXPA S.A.

Hydro Extrusion Eupen S.A.

work in progress

Belgium

Sapa Precision Tubing Lichtervelde NV

Hydro Precision Tubing Lichtervelde NV

Belgium

Sapa Precision Tubing Seneffe SA

Hydro Precision Tubing Seneffe SA

Belgium

Sapa Building Systems International NV

Sapa Building Systems International NV

Belgium

Sapa Building Systems NV

Hydro Building Systems Belgium NV

expected by 31.12.2017
N/A as no name change
required
N/A as no name change
required
completed, Nov 15, awaiting
publication

Brazil

Sapa Aluminium Brasil S.A.

Hydro Precision Tubing Brasil S.A.

expected for 31.12.2017

Canada

Sapa Canada, Inc.

Hydro Extrusion Canada, Inc.

expected for 01.01.2018

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.
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China

Sapa Precision Tubing Suzhou Co., Ltd.

Hydro Precision Tubing Suzhou Co., Ltd.

expected for 31.12.2017

China

Sapa Precision Tubing Shanghai Co., Ltd.

Hydro Precision Tubing Shanghai Co., Ltd.

expected for 31.12.2017

China

Sapa Extrusion Shanghai Co., Ltd.

China

Sapa Shanghai Management Co., Ltd.

Hydro Extrusion Shanghai Co., Ltd.
Hydro Precision Tubing Shanghai Management
Co., Ltd.

China

Sapa Extrusion Jiangyin Co., Ltd.

Hydro Extrusion Jiangyin Co., Ltd.

expected for 31.12.2017
N/A as no name change
required
N/A as no name change
required

China

Sapa Building Systems (Beijing) Co. Limited

Hydro Building Solutions (China) Co. Limited

work in progress

Czeck

Sapa Building Systems sro CZ

Hydro Building Systems Czechia sro

work in progress

Denmark

Sapa Denmark A/S

Hydro Holding Denmark A/S

completed 01.12.2017

Denmark

Sapa Extrusion Denmark a.s

Hydro Extrusion Denmark A/S

completed 01.12.2017

Denmark

Sapa Precision Tubing Tønder a.s

Hydro Precision Tubing Tønder a.s

completed 24.11.2017

Estonia

Sapa Profiilid AS

Hydro Extrusion Estonia AS

work in progress

Finland

Sapa Profillit Oy

Hydro Extrusion Finland Oy

completed 05.12.2017

France

Sapa France Holding SAS

Hydro Holding France SAS

completed

France

Sapa France SAS

Hydro France SAS

completed 27.11.2017

France

Sapa Lacal SAS

Hydro Laquage Albi SAS

completed 28.11.2017

France

Sapa Profiles Puget SAS

Hydro Extrusion Puget SAS

completed 27.11.2017

France

Sapa Profiles Albi SAS

Hydro Extrusion Albi SAS

completed 28.11.2017

France

Sapa Albi SNC

Hydro Albi SNC

completed 28.11.2017

France

Sapa Profiles Nord/Ouest SAS

Hydro Extrusion Lucé/Châteauroux SAS

completed 27.11.2017

France

Sapa France Holding SAS (KFR)

Hydro Holding France

competed 15.11.2017

France

Sapa Building Systems Holding SAS (TET)

Hydro Building Systems Holding France

competed 15.11.2017

France

Sapa Buildex Toulouse sarl (FBE)

Hydro Buildex

competed 15.11.2017

France

Hydro Buiding Systems France

competed 15.11.2017

France

Sapa Building Systems France sarl (BSF)
Sapa Tools & Spare Parts Service Center
SAS (SBT)

Hydro Tool Center

competed 15.11.2017

Germany

Sapa Germany GmbH

Hydro Holding Ulm GmbH

expected in December 2017

Germany

Sapa Holding GmbH

Hydro Holding Offenburg GmbH

completed on 23.11.2017

Germany

Sapa Aluminium Profile GmbH

Hydro Extrusion Offenburg GmbH

completed on 24.11.2017

Germany

Sapa Extrusion Deutschland GmbH

Hydro Extrusion Deutschland GmbH

completed on 24.11.2017

Germany

Sapa Precision Tubing Remscheid GmbH

Hydro Precision Tubing Remscheid GmbH

Germany

Sapa Düsseldorf GmbH

Hydro Precision Tubing Düsseldorf GmbH

Germany

Sapa Building Systems Germany GmbH

Hydro Building Systems Germany GmbH

Germany

Sapa Buildex Bellenberg GmbH

Hydro Buildex Bellenberg GmbH

Greece

Hydro Building Systems A.E.

Hydro Building Systems A.E.

Hong Kong

Sapa Asia Limited

Hydro Precision Tubing Asia Holding Limited

completed on 13.12.2017
N/A as no name change
required
N/A as no name change
required
N/A as no name change
required
N/A as no name change
required
N/A as no name change
required

Hungary

Sapa Profiles Kft

Hydro Extrusion Hungary Kft.

completed on 27.11.2017

India

Sapa Precision Tubing Pune Pvt Ltd

Hydro Precision Tubing Pune Pvt Ltd

expected in Q1 2018

India

Sapa Extrusion India Pvt Ltd

Hydro Extrusion India Pvt Ltd

India

Sapa BS India Private Limited

Sapa BS India Private Limited

India

Sapa Building System Private Limited

Sapa Building System Private Limited

expected in Q1 2018
N/A as no name change
required
N/A as no name change
required

Italy

Sapa Italy Holding SPA

New name

completed on 21.11. 2017

Italy

Sapa Extrusion Italy Srl

Hydro Extrusion Italy Srl.

completed on 21.11.2017

Italy

Sapa Building Systems S.p.A.

Hydro Building Systems Italy S.p.A.

Italy

Sapa BuildEx Atessa S.p.A.

Sapa BuildEx Atessa S.p.A.

Japan

Sapa Profiles Japan, Ltd.

Hydro Precision Tubing Japan, Ltd.

competed on 28.11.2017
N/A as no name change
required
N/A as no name change
required

Latvia

Sapa Profili SIA

Hydro Extrusion Latvia SIA

work in progress

Lithuania

Sapa Profiliai UAB

Hydro Extrusion Lithuania UAB

work in progress
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Lithuania

Mexico

Sapa Building Systems UAB
Sapa Precision Tubing Monterrey, S. de R.L.
de C.V.
Sapa Precision Tubing Reynosa, S. de R.L.
de C.V.
Sapa Precision Tubing Monterrey Services,
S. de R.L. de C.V.

Hydro Building Systems Lithuania UAB
Hydro Precision Tubing Manufacturing
Monterrey, S. de R.L. de C.V.
Hydro Precision Tubing Reynosa, S. de R.L. de
C.V.
Hydro Precision Tubing Services Monterrey, S.
de R.L. de C.V.

Mozambique

Sapa Building System Mozambique Lda

Sapa Building System Mozambique Lda

expected for 31.01.2018
In process. Will be completed
by 1/31/2018
Target name change date of 31
January 2018.
N/A as no name change
required

Netherlands

Sapa Nederland B.V.

Hydro Holding Netherlands B.V.

work in progress

Netherlands

Fintuna Holding (Nederland) B.V.

Hydro Extrusion Holding Netherlands B.V.

work in progress

Netherlands

Sapa Aluminium B.V.

Hydro Extrusion Hoogezand B.V.

work in progress

Netherlands

Sapa Profiles NL B.V.

Hydro Extrusion Drunen B.V.

work in progress

Netherlands

Sapa Building Systems BV

Hydro Building Systems Netherlands BV

completed

Norway

Sapa AS

Hydro Extruded Solutions AS

completed on 02.10.2017

Norway

Sapa Profiler Magnor AS

Hydro Extrusion Norway AS

completed on 02.11.2017

Poland

Sapa Aluminium Sp. Z o.o.

Hydro Extrusion Poland Sp. Z o.o.

work in progress

Poland

Sapa Building Systems Sp. Z.o.o

Hydro Building Systems Poland Sp. Z.o.o

work in progress

Portugal

Sapa Extrusion Avintes S.A.

Hydro Extrusion Portugal S.A.

work in progress

Portugal

Sapa Portugal SA

Hydro Building Systems Portugal SA

Portugal

Naco Portugal SGPS Lda.

Naco Portugal SGPS Lda.

work in progress
N/A as no name change
required

Portugal

Sapa International Building Systems Lda.

Hydro International Building Systems Lda.

work in progress

Romania

Sapa Profiles S.R.L.

Hydro Extrusion Srl

work in progress

Romania

Sapa Profiles Srl

Hydro Extrusion Romania Srl

Russia

Sapa Buliding Systems

Sapa Buliding Systems

work in progress
N/A as no name change
required

Portugal

Sapa Extrusion Avintes, S.A.

Hydro Aluminium Extrusion Portugal, S.A.

expected for the 22.12.2017

Singapore

Sapa Singapore Holding Pte Ltd

Hydro Holding Singapore Pte Ltd

Completed

Slovakia

Hydro Extrusion Slovakia a.s.

Hydro Extrusion Slovakia a.s.

South Africa

Technal Systems South Africa (Pty) Ltd

Technal Systems South Africa (Pty) Ltd

work in progress
N/A as no name change
required

Spain

Sapa Holdings Spain S.L.

Hydro Extruded Solutions Holding, S.L.U

Spain

Sapa Extrusion Navarra S. L.

Sapa Extrusion Navarra S. L.

expected for December 2017
N/A as no name change
required

Spain

Sapa Holdings Spain, S.L.

Hydro Extruded Solutions Holding, S.L.U.

expected for 26.12.2017

Spain

Sapa Extrusion Spain S.A.

Hydro Extrusion Spain S.A.U.

Spain

Sapa Extrusion Miranda, SL

Sapa Extrusion Miranda, SL

completed
N/A as no name change
required

Spain

Sapa Building Systems Espana

Hydro Building Systems Spain S.L.U.

completed

Sweden

Sapa AB

Hydro Extruded Solutions AB

completed

Sweden

Sapa Profiler AB

Hydro Extrusion Sweden AB

completed on 15.12.2017

Sweden

Sapa Building Systems AB

Hydro Building Systems Sweden AB

work in progress

Switzerland

Sapa Building Systems AG

work in progress

Turkey

Sapa Yapi Sistem San VE Tic AS

Hydro Building Systems Switzerland AG
HYDRO YAPI SISTEM SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI

UAE

Sapa Building Systems FZE

Hydro Building Systems Middle East FZE

work in progress

UK

Sapa Building Systems Ltd.

Hydro Building Systems UK Ltd.

UK

Sapa Building Systems (Wakefield) ltd

Sapa Building Systems (Wakefield) ltd

completed on 03.12.2017
N/A as no name change
required

United Kingdom

Sapa Aluminium Holdings UK Ltd.

Hydro Holding UK Ltd.

work in progress

United Kingdom

Sapa (Pesion Trustee) Ltd.

Hydro Pension Trustee UK Ltd.

work in progress

United Kingdom

Sapa Components UK Ltd.

Hydro Components UK Ltd

work in progress

United Kingdom

Sapa Profiles UK Ltd.

Hydro Extrusion UK Ltd.

work in progress

United States

N/A

Hydro Holding North America Holding, Inc.

expected by 31.12.2017

United States

Sapa Burlington, LLC

N/A

work in progress

United States

Sapa Extruder, Inc.

Hydro Extruder, LLC

expected on 01.01.2018

Mexico
Mexico

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.
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United States

Sapa Extrusions, Inc.

Hydro Extrusion, LLC

expected on 01.01.2018

United States

Sapa Extrusions, LLC

Hydro Extrusion Delhi, LLC

expected on 01.01.2018

United States

Sapa Extrusions North America, LLC

Hydro Extrusion North America, LLC

expected on 01.01.2018

United States

Sapa Extrusions St. Augustine, LLC

N/A

work in progress

United States

Sapa North America, Inc.

Hydro Extrusion Portland Holding, Inc.

expected on 01.01.2018

United States

Sapa Precision Tubing Rockledge LLC

Hydro Precision Tubing USA, LLC

expected by 31.01.2018

United States

Sapa Precision Tubing Central, LLC

Hydro Precision Tubing Monterrey Central, LLC

expected by 31.01.2018

United States

Sapa Precision Tubing LLC

Hydro Precision Tubing Monterrey, LLC

expected by 31.01.2018

United States

Sapa Profiles, Inc.

Hydro Extrusion Portland, Inc.

expected by 31.01.2018

United States

Sapa Technology Americas, LLC

N/A

work in progress

Vietnam

Sapa Ben Thanh Aluminum Profiles Co., Ltd.

Hydro Ben Thanh Aluminum Profiles Co., Ltd.

work in progress

Okrem uvedenej skutočnosti nenastali žiadny iné udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie
skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.
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