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Výročná správa predstavenstva spoločnosti
TATRASVIT SVIT - SOCKS, a.s. o činnosti spoločnosti za rok 2017
ÚVOD
Predstavenstvo spoločnosti TATRASVIT SVIT - SOCKS, a. s. predkladá Valnému
zhromaždeniu akcionárov výročnú správu za rok 2017
1.

PROFIL SPOLOČNOSTI

1.1. Základná charakteristika spoločnosti
Spoločnosť TATRASVIT SVIT - SOCKS, a. s. vznikla 28.04.1995. Založená bola
zakladateľskou listinou z 29.marca 1995 podľa zákona č.513/1991 Zb. Základné imanie
spoločnosti je 5.791.607,20 € a je rozdelené na 174.446 kusov zaknihovaných akcií znejúcich
na doručiteľa. Menovitá hodnota jednej akcie je 33,20 €, akcie spoločnosti nie sú verejne
obchodovateľné. Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.
Predmet činnosti spoločnosti
Spoločnosť sa vo svojej podnikateľskej činnosti zameriava hlavne na:
a) výrobu pančuchových výrobkov,
b) maloobchodný a veľkoobchodný predaj vlastných výrobkov a doplnkových potrieb,
c) prenájom nebytových a bytových priestorov
d) ďalšie činnosti a služby.
1.2. Štatutárne orgány a manažment spoločnosti
1.2.1. Predstavenstvo spoločnosti
Predstavenstvo spoločnosti pôsobilo v roku 2017 v zložení:
- MUDr. Igor Antal
- predseda predstavenstva
- Ing. Peter Stupka
- podpredseda predstavenstva
- Ing. Mária Kostrošová
- podpredseda predstavenstva
- Ing. Boris Trčka
- člen predstavenstva.
- Ing. Dušan Repaský
- člen predstavenstva
- Ing. Marián Beck
- člen predstavenstva
- Bc. Peter Antal
- člen predstavenstva
1.2.2. Dozorná rada spoločnosti
Dozorná rada spoločnosti pôsobila v roku 2017 v zložení:
- Eduar Cetl
- predseda DR,
- Ing. Ondrej Alexaj - člen DR,
- Marta Boržíková - člen DR za zamestnancov
1.2.3.Výkonný manažment spoločnosti
Výkonný manažment spoločnosti pôsobil v roku 2017 v zložení:
- Ing. Peter Stupka
- generálny riaditeľ,
- Ing. Dušan Repaský
- výkonný manažér
- Ing. Mária Kostrošová
- finančná riaditeľka,
- Ing. Marián Beck
- hlavný ekonóm
- Ing. Ondrej Alexaj
- výrobný riaditeľ,
- Ing. Boris Trčka
- obchodný riaditeľ,
- Eduard Cetl
- technický riaditeľ
1.3. Organizačná štruktúra spoločnosti
V roku 2017 spoločnosť pôsobila v organizačnej štruktúre v súlade s platným Organizačným
poriadkom spoločnosti.
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2. HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI ZA ROK 2017
2.1. Vývoj základných ukazovateľov hospodárskej činnosti spoločnosti
Skutočnosť za rok
Merná
P.č. Ukazovateľ
jednotka
2016
2017
1 Výroba (hmotné jednotky - prepočítané páry) prep.pá
2 726 487 2 904 148
2

3

16/15
93,9

Predaj výrobkov v hmotných jednotkách:
Predaj celkom (okrem maloobchodu)

tis.pá, ks

Predaj export
Predaj tuzemsko (okrem MO)
Podiel exportu v hmotných jednotkách

tis.pá, ks
tis.pá, ks
%

2 597

2 706

96,0

1 887

88,6
123,3

72,66

2 130
576
78,71

3 715 676

3 675 882

101,1

2 733 828

2 914 169

93,8
128,9

710

Predaj výrobkov hodnotovom vyjadrení :
Predaj výrobkov celkom (okrem maloobchodu)
Predaj export

€
€

Predaj tuzemsko (okrem MO)

€

981 848

761 713

Podiel exportu na predaji výrobkov celkom v
hodnotovom vyjadrení

%

73,58

79,28

5

Tržby celkom (okrem MO)
a) z toho predaj výrobkov
predaj služieb
b) z toho export v hodnot.vyjadrení
v%
Tržby z maloobchodného predaja tovaru

€
€
€
€
%
€

6
7

Krátkodobé záväzky celkom
Krátkodobé záväzky z obchodného styku

8
9
10

4

Index

92,8
5 315 735

5 376 564

98,9

3 715 676
1 600 059

3 675 882
1 700 682

101,1
94,1

2 733 828
51,43

2 914 169
54,20

93,8
94,9

326 396

357 793

91,2

€
€

1 050 097

105,0

712 999

1 000 279
654 805

Krátkodobé pohľadávky celkom
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku

€
€

692 118
691 569

505 920
505 297

136,8
136,9

Zásoby celkom
Zásoby materiálu

€
€

2 576 284

2 575 940

100,0

599 977

542 744

110,5

Zásoby nedokončenej výroby

€

103 170

131 613

78,4

Zásoby hotové výrobky

€

1 768 184

1 773 670

99,7

Zásoby tovar

€

104 953

127 913

82,1

11

Hospodársky výsledok

€

-158 778

5 524

12

Pridaná hodnota

€

2 488 693

2 616 894

95,1

13
14

Počet pracovníkov (priemerný prepočítaný)
Priemerný mesačný zárobok
MO - maloobchod

227
691

230
652

98,7
106,0

Osoby
€

108,9
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2.2. Komentár k celkovému hospodáreniu spoločnosti, k efektívnosti a hospodárskemu
výsledku, zámer pre ďalšie obdobie
V r. 2017 naša a.s. vyrábala pančuchový tovar pre exportných i tuzemských zákazníkov.
Súčasne veľkú zložku tržieb tvoria tržby za prenájom výrobných priestorov firme Falke
Slovakia s.r.o., a tržby za všetky média (elektrickú energiu, vodu pitnú i technologickú,
technologickú paru i kúrenie), ktoré dodáva naša a.s. pre firmu Falke Slovakia.
Výkaz ziskov a strát za rok 2017 je súčasťou tejto správy ako príloha č.3 (ako súčasť
auditorskej správy).
Za rok 2017 spoločnosť vykázala hospodársky výsledok
-158.777,59 €, z toho:
a) výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti:
-108.594,59 €,
b) výsledok hospodárenia z finančnej činnosti:
- 47.302,99 €,
c) daň z príjmov z bežnej činnosti:
2.880,01 €
Oproti r. 2016 dosiahla naša a.s., napriek 7%-nému nárastu predaja výrobkov pre
tuzemský trh, pokles celkových tržieb (okrem maloobchodu). Pokles tržieb bol spôsobený
poklesom tržieb za služby o cca 6% ako aj poklesom predaja výrobkov pre export. Predaj
služieb ovplyvnilo najmä ukončenie farbenia pre firmu Falke Slovakia už v priebehu r. 2016.
V priebehu r. 2017 sa oproti r. 2016 zhoršil predaj na export až o cca 6%. Najväčší rozdiel
oproti r. 2016 ale aj oproti plánu pre r. 2017 bol u firmy ESDA – ich najväčší zákazník presunul
výrobu jedného masívneho sortimentu do Turecka. Z uvedeného dôvodu klesla výroba pre
firmu ESDA oproti r. 2016 až o cca 45%. Našej a.s. sa síce podarilo získať nových zákazníkov
resp. zvýšiť objemy výroby pre existujúcich zákazníkov, ale nebolo to v postačujúcej miere.
Negatívny vplyv na hospodársky výsledok r. 2017 mala aj výroba pre firmu STRUMPF DIRKS,
kde došlo k zámene efektívnejšieho sortimentu menej efektívnym, čo ovplyvnilo výsledok až
o cca 158 tis. €.
Pozitívne sa vyvíjala dosahovaná marža pri predaji, a to najmä zmenou predávaného
sortimentu pre tuzemsko ale aj pre export. Oproti r. 2016 sa síce zvýšil predaj cez e-shop, ale
nedosiahol plánovanú úroveň pre r. 2017.
V budúcnosti predpokladáme zlepšovanie výsledkov hospodárenia, a to najmä zmenou
štruktúry predávaných výrobkov ale aj znižovaním nákladov. Predpokladáme zvyšovanie
predaja na tuzemskom trhu cez zákazkovú výrobu pre konkrétnych zákazníkov, ako aj ďalšie
zvyšovanie predaja v zahraničí.
2.3. Stav majetku spoločnosti
Prehľad o stave a vývoji majetku je uvedený v súvahe, ktorá je súčasťou tejto správy (ako
súčasť auditorskej správy).
V porovnaní s rokom 2016 hodnota majetku (aktív) poklesla o 132.767 €, z toho:
- neobežný majetok (stále aktíva): - 228.505 €,
- obežný majetok (obežné aktíva): + 95.277 €,
- časové rozlíšenie (ostatné aktíva): 461 €.
Podiel neobežného majetku (stálych aktív) dosiahol úroveň 40,68% z celkového majetku
(celkových aktív).
Základné imanie spoločnosti predstavuje k 31.12.2016 objem 5.791.607,- €. Vlastné imanie
pokleslo oproti roku 2016 o -158.778 € a k 31.12.2017 dosiahlo úroveň 3.093.096 €..
Vzhľadom na dosiahnuté kumulované straty spoločnosti je vlastné imanie o cca 44% nižšie
ako základné imanie.

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
Akcionárom a predstavenstvu spoločnosti TATRASVIT SVIT - SOCKS, a.s.

Správa z auditu účtovnej závierky
Názor
Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti TATRASVIT SVIT - SOCKS, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“),
ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2017, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu,
a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.
Podľa nášho názoru, okrem vplyvu skutočnosti opísanej v odseku Základ pre podmienený názor, priložená
účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2017 a
výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).
Základ pre podmienený názor
1. Spoločnosť má v súvahe zásoby vo výške 2.576.284 EUR z toho zásoby vlastnej výroby vo výške 1.768.184
EUR. Štatutárny orgán neocenil zásoby výrobkov nižšou hodnotou z vlastných nákladov výroby a z čistej
realizačnej hodnoty, čo je odklon od účtovných zásad. Zásoby vlastných výrobkov boli vykázané vo výške
vlastných nákladov výroby ponížené o opravnú položku 57.000 EUR, čo však nie je podľa nášho názoru dostatočné.
Záznamy spoločnosti naznačujú, že ak by sa zásoby výrobkov ocenili v čistej realizačnej hodnote, pokiaľ je táto
nižšia ako vlastné náklady, boli by ocenené nižšie o 80.000 EUR . Ak by uvedená zásada bola uplatnená aj v
predchádzajúcom účtovnom období, zvýšila by sa neuhradená strata minulých rokov o 80.000 EUR, vlastné
imanie by bolo nižšie o 80.000 EUR.
2. V účtovnej závierke štatutárny orgán opravnými položkami v dostatočnej miere nezohľadnil riziko z vymoženia
rizikových a pochybných pohľadávok, čo je odklon od účtovných zásad. Úprava k 31. decembru 2017 by mala byť
110 tis. € pri vytvorení 100% nej opravnej položky k pohľadávkam po lehote splatnosti viac ako 1 rok. Preto by sa
hodnota krátkodobých pohľadávok mala znížiť o opravné položky 110.000 EUR a vlastné imanie v položke
hospodárskych výsledkov znížiť o 110.000 EUR
Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA).
Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej
závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a
doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom
audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky
a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy,
ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.
Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz
podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky,
ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.
Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti
nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania
v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže
by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak
urobiť.
Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné
nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je
uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských
štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu
2
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DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
Akcionárom, predstavenstvu a dozornej rade spoločnosti TATRASVIT SVIT - SOCKS, a.s.
k výročnej správe
v zmysle § 27 odsek 6 zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom
audite“)
I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti TATRASVIT SVIT - SOCKS, a.s. (ďalej aj „Spoločnosť“)
k 31. decembru 2017, uvedenú v prílohe priloženej výročnej správy Spoločnosti, ku ktorej sme dňa
15.3.2018 vydali správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky v nasledujúcom znení:
Správa z auditu účtovnej závierky
Názor
Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti TATRASVIT SVIT - SOCKS, a.s, ktorá obsahuje
súvahu k 31. decembru 2017, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky,
ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.
Podľa nášho názoru, okrem vplyvu skutočnosti opísanej v odseku Základ pre podmienený názor,
priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31.
decembru 2017 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).
Základ pre podmienený názor
1. Spoločnosť má v súvahe zásoby vo výške 2.576.284 EUR z toho zásoby vlastnej výroby vo výške
1.768.184 EUR. Štatutárny orgán neocenil zásoby výrobkov nižšou hodnotou z vlastných nákladov
výroby a z čistej realizačnej hodnoty, čo je odklon od účtovných zásad. Zásoby vlastných výrobkov boli
vykázané vo výške vlastných nákladov výroby ponížené o opravnú položku 57.000 EUR, čo však nie je
podľa nášho názoru dostatočné. Záznamy spoločnosti naznačujú, že ak by sa zásoby výrobkov ocenili v
čistej realizačnej hodnote, pokiaľ je táto nižšia ako vlastné náklady, boli by ocenené nižšie o 80.000 EUR .
Ak by uvedená zásada bola uplatnená aj v predchádzajúcom účtovnom období, zvýšila by sa neuhradená
strata minulých rokov o 80.000 EUR, vlastné imanie by bolo nižšie o 80.000 EUR.
2. V účtovnej závierke štatutárny orgán opravnými položkami v dostatočnej miere nezohľadnil riziko
z vymoženia rizikových a pochybných pohľadávok, čo je odklon od účtovných zásad. Úprava k 31.
decembru 2017 by mala byť 110 tis. € pri vytvorení 100% nej opravnej položky k pohľadávkam po lehote
splatnosti viac ako 1 rok. Preto by sa hodnota krátkodobých pohľadávok mala znížiť o opravné položky
110.000 EUR a vlastné imanie v položke hospodárskych výsledkov znížiť o 110.000 EUR
Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing,
ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit
účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona o štatutárnom audite týkajúcich
sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj
ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré
sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.
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Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý
a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na
zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo
chyby.
Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti
nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania
v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve,
ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú
možnosť než tak urobiť.
Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné
nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané
uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných
audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu
vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene
očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov,
uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.
V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu
uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:
•

•
•
•

•

Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu
alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame
audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia
významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod
môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie
internej kontroly.
Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské
postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol
Spoločnosti.
Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov
a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého
pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná
neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť
Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme
povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú
tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov
získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť,
že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených,
ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich
vernému zobrazeniu.
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