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PRÍHOVOR RIADITEĽA PODNIKU
Príhovor riaditeľa podniku
Vážený zakladateľ, vážení klienti, obchodní partneri a priatelia Mincovne Kremnica
rok 2018 bol pre nás výnimočný nielen z pohľadu aktivít, ktoré nám priniesli kladné hospodárske
výsledky ale aj z pohľadu, že sme si pripomenuli 690. nepretržité výročie fungovania našej mincovne.
Kremnická mincovňa vznikla 17. novembra 1328 spolu s udelením privilégií kráľovského mesta Kremnici
uhorským kráľom Karolom Róbertom z Anjou. Pri tejto príležitosti sme otvorili brány podniku obyvateľom
mesta Kremnica a okolitých obcí.
Za kladnými hospodárskymi výsledkami stoja najmä výhry v zahraničných tendroch na obehové
mince, tržby z podnikovej predajne a e-shopu, polygrafická výroba a v neposlednej rade medailérska výroba,
ktorú sa stále viac snažíme priblížiť širokej verejnosti nielen zberateľom. Všetky tieto skutočnosti nám opäť
pomohli posilniť meno Mincovne Kremnica na svetových trhoch a priblížiť nás viac povedomiu verejnosti.
Rok 2018 bol úspešný na zahraničné tendre pre obehové mince, kde sa nám podarilo získať kontrakty
na výrobu takmer 500 mil. ks obehových mincí pre rôznych zahraničných partnerov. Výroba týchto mincí
prebiehala v roku 2018 a bude pokračovať aj v roku 2019.
Medailérska výroba zaznamenala v roku 2018 vysoký nárast tržieb (+89%) v porovnaní s rokom 2017,
čo hodnotím veľmi kladne. Je to hlavne vďaka výrobe medailí z drahých kovov. V roku 2018 sa Mincovňa
Kremnica pridala k rastúcemu trendu výroby medailí s vysokým reliéfom. Široké technické zázemie podniku
nám dáva možnosť razby takýchto medailí vo väčších priemeroch. V roku 2018 sme sa rozhodli vydať sériu
autorských medailí s vysokým reliéfom, pričom výtvarníci nášho ateliéru mali voľnú ruku pri výbere motívov.
Medaily sme predstavili na minciarskom veľtrhu v Berlíne.
V polygrafickom priemysle sa nám v roku 2018 podarilo vyrobiť prvýkrát zberateľské bankovky pre
zahraničného partnera. Bankovky boli vyrobené viacerými technológiami tlače a mali veľmi pozitívny ohlas
u zákazníka.
Rok 2018 bol naozaj bohatým na udalosti, ale už teraz viem, že rok 2019 bude ešte náročnejší na
dosiahnutie splnenia cieľov, ktoré sme si určili. Ja a aj moji spolupracovníci sa budeme každodennou prácou
snažiť naplniť našu stratégiu.
Na záver môjho príhovoru by som sa chcel tak ako každý rok poďakovať nášmu zriaďovateľovi
a dozornej rade za ich vysokú podporu, ktorú nám každoročne prejavujú. Ďakujem našim zákazníkom
a obchodným partnerom za prejavenú dôveru a svojim spolupracovníkom za ich vysoké nasadenie pri plnení
úloh.
Prajem nám, aby rok 2019 bol rokom nových možností vývoja, pri ktorých vynikne naše pracovné
nasadenie a dosiahneme ďalšie úspechy.

Ing. Vlastimil Kalinec
riaditeľ podniku
Mincovňa Kremnica, štátny podnik
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PROFIL PODNIKU
Profil podniku
Základné údaje









Obchodné meno:
Sídlo:
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Dátum založenia:
Deň zápisu:
Právna forma:
Kmeňové imanie:
Predmet činnosti:
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obchodná činnosť v
rozsahu voľnej živnosti
automatizované
spracovanie údajov
kovoobrábanie
zámočníctvo
výroba nástrojov
brúsenie a leštenie kovov s
výnimkou brúsenia nožníc
a jednoduchých nástrojov
galvanizácia kovov
smaltovanie
stavba strojov s
mechanickým pohonom
podnikanie v oblasti
nakladania s odpadmi
cestná nákladná doprava
neverejná cestná osobná
doprava
verejná cestná hromadná
osobná nepravidelná
doprava
zlievanie železných a
neželezných obyčajných
kovov
zlatníctvo, strieborníctvo,
klenotníctvo
a kovotepectvo










Mincovňa Kremnica, štátny podnik
Štefánikovo námestie 25/24,
967 01 Kremnica
00 010 448
27.06.1988
01.07.1988
štátny podnik
15 400 000 EUR

spracovanie kameňa
reklamná činnosť
prevádzkovanie vlastnej
ochrany - strážna služba - §
3 písm. a/ body 3, 4, 5, 8 a 9
zákona č. 379/97 Z.z. o
prevádzkovaní súkromných
bezpečnostných služieb a
podobných činností
nákup a predaj výpočtovej
techniky
zlievanie drahých kovov
(zhotovovanie legúr –
zliatin, rafinácie drahých
kovov a výroby polotovarov
z drahých kovov)
polygrafická výroba, sadzba
a konečná úprava tlačovín

ZAKLADACIA LISTINA, ZRIAĎOVATEĽ A
MAJETKOVÉ PODIELY
Zakladacia listina, zriaďovateľ a majetkové podiely
Mincovňa Kremnica, štátny podnik (ďalej len podnik), bola zriadený zakladacou listinou
Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky č. 22/1988 zo dňa 27. 06. 1988.
Dohodou medzi MH SR a MF SR podľa § 3 zákona SNR č. 453/92 Zb., v súlade s ustanovením § 4
zákona č. 111/1990 Zb. bola k 31. 12. 1996 uskutočnená zmena v osobe zakladateľa podniku.
Do obchodného registra súdu Banská Bystrica bol podnik zapísaný k 1. 07. 1988, v oddiele Pš,
vložka č. 3/S.
Mincovňa bola pôvodne založená ako kráľovská výsadnou listinou kráľa Karola Róberta z Anjou
17. novembra 1328.
100% vlastníkom podniku je Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, Bratislava.
K 31. 12. 2018 nemal podnik žiadny podiel na základnom imaní v iných spoločnostiach.
Orgány a organizačná štruktúra podniku
Dozorná rada - dozorný a kontrolný orgán podniku, 7 členov.
Predseda:
Ing. Jozef Zaťko
Členovia:
prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc.
PaedDr. Juraj Družbacký
Ing. Rudolf Kaštan, PhD
Dušan Privalinec
Ing. Martina Bilíková
Slavomír Hrúza
Štatutárnym orgánom podniku
je riaditeľ podniku Ing. Vlastimil Kalinec
Ďalšími štatutárnymi zástupcami podniku v poradí sú:
I. štatutárny zástupca:
Ing. Ľuboš Kupec
II. štatutárny zástupca:

Mgr. Alžbeta Schmidtová

III. štatutárny zástupca

Ing. Dušan Horváth

Výkonný manažment podniku:
Riaditeľ podniku:

Ing. Vlastimil Kalinec

Obchodný námestník:

Ing. Ľuboš Kupec

Finančná námestníčka:

Mgr. Alžbeta Schmidtová

Námestník personalistiky a IT:

Ing. Roman Podhradský

Výrobný námestník:

Ing. Miroslav Hlaváč

Technický námestník:

Ing. Dušan Horváth

Námestníčka riadenia kvality:

Ing. Dana Tenkelová
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POSLANIE, VÍZIA A CIELE
Poslanie, vízia a ciele
Vízia

Víziou Mincovne Kremnica, š.p., je byť v celosvetovom meradle vnímaná ako moderný a
špičkový podnik, ktorého meno vyvoláva pocit odbornosti, dôvery, spoľahlivosti a symbiózy medzi
modernými technológiami a historickými budovami.
Poslanie


zabezpečiť spokojnosť našich externých zákazníkov a všetkých zainteresovaných strán
kvalitou dodávaných produktov a poskytovaných služieb,



zabezpečiť dlhodobú prosperitu podniku,



zabezpečiť v maximálnej miere vhodné a stimulujúce pracovné zázemie pre zamestnancov
podniku.

Strategické ciele
 pri optimálnej nákladovosti vysoká kvalita poskytovaných služieb a finálnych výrobkov,
 vysoká úroveň podnikateľskej kultúry,
 sústavné zvyšovanie hodnoty podnikového kapitálu,
 úroveň výrobnej základne podniku porovnateľná so svetovou špičkou v predmete
podnikania.
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VÝROBNÉ A OBCHODNÉ VÝSLEDKY
Výrobné a obchodné výsledky
V roku 2018 uplynulo 690 rokov nepretržitého fungovania Mincovne v Kremnici. Hoci na prvý
pohľad sa výrobný program od stredoveku po súčasnosť výrazne zmenil – od dukátov a toliarov
k obehovým euro minciam, podstata výroby ostáva zachovaná: razba zákonného platidla. Dôležitou
časťou výroby je aj tradičná medailérska výroba a od roku 2014 výroba kontrolných známok na alkohol
a tabak, úloha, ktorou Mincovňu poveril jej zriaďovateľ Ministerstvo financií.
V roku 2018 dodala Mincovňa Kremnica svojim zákazníkom 723 miliónov kusov mincí.
Najdôležitejším segmentom výroby bola aj v roku 2018 razba obehových mincí pre zahraničných
odberateľov. Na tržbách podniku za vlastné výrobky, tovar a služby má až 54%-ný podiel.
Graf: Podiel jednotlivých segmentov na tržbách Mincovne Kremnica, š.p., v roku 2018
Obehové mince NBS
3%

Služby
2%

Ostatné
2%

Tlačiareň
6%
Medailérska výroba
8%

Zberateľské mince
NBS
10%

Obehové mince
zahraničie
54%

Predajňa
15%
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VÝROBNÉ A OBCHODNÉ VÝSLEDKY
Obehové mince
Obehové mince tvoria 57%-ný podiel na tržbách podniku v roku 2018. Spolu bolo dodaných 717
mil. kusov obehových mincí pre zahraničných odberateľov a pre Národnú banku Slovenska, pričom
podiel zahraničných a tuzemských mincí na objeme výroby je 94 ku 6.
Zberateľské mince
Mincovňa Kremnica už tradične razí zberateľské mince z drahých kovov spravidla v nominálnej
hodnote 10, 20 a 100 EUR a pamätné 2 EUR mince podľa emisného plánu Národnej banky Slovenska.
V roku 2018 podnik dodal pre NBS strieborné zberateľské mince v nominálnej hodnote 10 EUR a zlatú
zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 100 EUR. Spolu sme dodali 51,2 tis. kusov zberateľských mincí
v bežnej i PROOF kvalite.
Tabuľka: Slovenské zberateľské mince z drahých kovov vyrazené v roku 2018 v Mincovni Kremnica, š.p.
Nominálna
hodnota
Názov zberateľskej mince

Emisia NBS

Počet
kusov

10 EUR

Plavba prvého parníka na Dunaji v Bratislave - 200. výročie

22. máj 2018

8 400

10 EUR

Dušan Samuel Jurkovič - 150. výročie narodenia

10. júla 2018

7 600

10 EUR

Nenásilný spontánny odpor občanov proti vstupu vojsk
Varšavskej zmluvy v auguste 1968

9. augusta 2018

9 500

10 EUR

Vznik Československej republiky – 100. výročie

23. októbra 2018

10 800

10 EUR

Zavedenie eura v Slovenskej republike - 10. výročie

8. januára 2019

10 600

100 EUR

Bratislavské korunovácie – 400. výročie korunovácie
Ferdinanda II.

19. novembra 2018

4 250

Podniková predajňa
Podniková predajňa sa nachádza v priestoroch historickej budovy Mincovne pochádzajúcej
z roku 1430. Je tu umiestnená expozícia mincovníctva, ktorou sa začína prehliadka Mincovne. Počas nej
môžu návštevníci vidieť širokú škálu mincových produktov vyrábaných dnes aj v minulosti a tiež
historické stroje a zariadenia, z ktorých mnohé sú stále funkčné. Počas prehliadky návštevníci nahliadnu
aj do súčasnej raziarne obehových mincí, kde je možné vidieť moderné raziace stroje a razičov priamo
pri práci. Súčasťou prehliadky je aj prevádzka, v ktorej sa razia mince z drahých kovov. Návštevníci uvidia
aj najnovšiu prevádzku Mincovne - tlačiareň kontrolných známok na alkohol a tabak. V roku 2018
navštívil expozíciu podniku rekordný počet návštevníkov spolu 16 217.
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VÝROBNÉ A OBCHODNÉ VÝSLEDKY
Podniková predajňa každý rok ponúka svojim zákazníkom široký sortiment výrobkov vlastného
emisného plánu a tovaru. Obľúbenými sú výrobky z emisného plánu Národnej banky Slovenska –
zberateľské mince z drahých kovov a pamätné dvojeurové mince.
V roku 2018 sme si pripomenuli dve významné výročia, pri príležitosti ktorých boli vydané mince
a medaily ponúkané v podnikovej predajni:


v januári 2018 25. výročie vzniku Slovenskej republiky. Pri tejto príležitosti emitovala
NBS 25 EUR striebornú zberateľskú mincu a 2 EUR pamätnú mincu. Mincovňa
k tomuto výročiu vydala pamätné medaily, súbory mincí a zberateľskú kartu s 2 EUR
pamätnou mincou.



V októbri 2018 sme si pripomenuli 100 rokov vzniku Československej republiky.
V podnikovej predajni sme ponúkali 10 EUR striebornú zberateľskú mincu emitovanú
NBS, pamätné medaily a súbory mincí, ktoré sme vyrobili v spolupráci s Českou
mincovňou. K tejto významnej udalosti bol vydaný aj súbor strieborných medailí
v drevenej kazete s nezrealizovanými návrhmi zo súťaže na 10 EUR zberateľskú mincu.
Súbor pozostáva z dvoch medailí Ag 999/1000, váha 20 gramov, limitovaná a číslovaná
edícia 200 súborov.

Z emisného plánu Mincovne boli k významným udalostiam roku 2018 ponúkané aj ďalšie
produkty. Zároveň Mincovňa pokračovala v emisiách svojich tradičných výrobkov:
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Ročníkový súbor euromincí 2018 Zimné olympijské hry Pjongčang:
o

6 000 kusov v bežnom vyhotovení;

o

1 500 kusov v PROOF kvalite v plexi obale;

o

800 kusov v PROOF kvalite v drevenej kazete.



Séria medailí historických žúp na území Slovenska bola v roku 2018 doplnená o medaily
s vyobrazením erbov Novohradskej župy, Oravskej a Ostrihomskej župy. Polgramové
medailičky sa vyrábajú z rýdzeho zlata vo vyhotovení PROOF, spravidla v náklade 150
kusov.



Dobšinského rozprávky - séria Ag a Ms medailí s motívmi najznámejších rozprávok
Pavla Dobšinského. V roku 2018 boli vydané medaily s motívom rozprávok Janko
Hraško a Trojruža.



Svetové vynálezy slovenských vynálezcov – v roku 2018 doplnené o ročníkový súbor
euromincí Štefan Banič – vynálezca padáka, v náklade 2 000 kusov.



Kremnické toliare uhorských panovníkov – patinované medaily s váhou 28 gramov sa
vyrábajú zo striebra rýdzosti 925/1000, v limitovanom náklade 300 kusov, očíslované.
V roku 2018 boli táto emisia doplnená o štyri medaile – strieborné repliky toliarov
uhorských panovníkov:
o

Karol VI z roku 1724;

o

Karol VI z roku 1736;

o

Mária Terézia z roku 1741;

VÝROBNÉ A OBCHODNÉ VÝSLEDKY
o


Investičné mince – od roku 2015 sú v emisnom pláne Mincovne Kremnica zaradené aj
tzv. „royalty“ mince z drahých kovov. Zlaté „royalty“ mince sú v zmysle zákona
oslobodené od dane z pridanej hodnoty a stali sa vítanou investičnou príležitosťou pre
mnohých zákazníkov. Cena mince sa odvíja od ceny drahého kovu na LBMA burze.
o

v sérii „Architektúra v dejinách Slovenska“ bola v roku 2018 vydaná strieborná
minca o hmotnosti jedna unca Ag 999/1000 s motívom renesančný sloh. Na
averze mince je vyobrazený renesančný oltár Sv. Jur, Thurzov dom v Levoči
a Ex voto mestského senátora Jána Hüttera Prešov. Na reverze mince patriacom
vydávajúcej autorite Niue je zobrazený portrét kráľovnej Alžbety II, nominál
mince 2 Dollars a ročník razby. Vydané v náklade 300 kusov.

o

nová séria zlatých investičných mincí „Fauna a flóra na Slovensku“ zachytáva
jedinečných zástupcov z ríše zvierat a rastlín na území Slovenska. V roku 2018
boli vydané dve mince s motívom rastlín Kruštík močiarny a Plesnivec alpínsky.
Na averze mince je vyobrazenie rastliny, reverz mince patriaci vydávajúcej
autorite Niue zobrazuje nominál mince, portrét kráľovnej Alžbety II. a ročník
razby. Obe investičné mince sú vyrazené z rýdzeho zlata Au 999/1000, v
nominálnej hodnote 10 Dollars, váha 1/10 unca. Boli vydané v limitovanom
náklade 250 kusov.



V sérii Ľudová kultúra Slovenska - kroje 2018. V roku 2018 boli vydané tri Ag medaily so
zobrazením ľudových odevov z regiónov Važec – Liptov, Mengusovce – Spiš a Brezová pod
Bradlom – Myjavsko. Použitá technológia razby v kombinácii s farebnou potlačou dáva
vyniknúť kráse slovenského folklóru a jeho jedinečných ľudových krojov.



Repliky grajciarov Františka Lotrinského – súbor piatich strieborných replík grajciarov
František Lotrinský z rokov 1758 – 1763. Súbor obsahuje 5 Ag medailí v drevenej kazete,
limitovaná edícia 300 kusov.



Kultúrne pamiatky UNESCO na Slovensku – edícia pokračovala súborom ročníkových
euromincí s ročníkom razby 2018 s motívom drevených kostolíkov na severovýchode
Slovenska v náklade 2 000 kusov.



690. výročie - Mincovňa Kremnica píše svoj príbeh už od 17. novembra 1328, kedy kráľ
Karol I. Róbert z rodu Anjou udelil mestu Kremnica privilégiá na prevádzku mincovne. Túto
udalosť si Mincovňa pripomenula aj pamätnými medailami:
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Mária Terézia z roku 1745.

o

Au 999/1000, váha 7 gramov, číslovaná a limitovaná séria 100 kusov;

o

Ag 999/1000, váha 1 unca, tampoprint, číslovaná a limitovaná séria 200 kusov;

o

Ms medaily, postriebrené, patinované, váha 28 gramov.

Vianočné medailérske produkty – Mincovňa každoročne vydáva vianočnú medailu, kalendár
na ďalší rok a vianočné gule s rôznou povrchovou úpravou. V roku 2018 sme zákazníkom
ponúkli:
o

vianočná medaila Au 999/1000, váha 3,5 gramu, 200 kusov;

o

vianočná medaily Ag 999/1000, váha 20 gramov, 300 kusov;

VÝROBNÉ A OBCHODNÉ VÝSLEDKY
o

vianočná medaila Ms 90, váha 15,4 gramov;

o

kalendár 2019 Ms 90 prevedenie bronz patina a striebro patina s reprodukciou
najznámejšieho obrazu expresionistu Edvarda Muncha Výkrik.

Predajňa Mincovne Kremnica ponúka tiež personalizované medaily z drahých kovov pri
príležitosti životného jubilea, svadby, či narodenia dieťaťa s možnosťou vpísania venovania resp.
osobných údajov, ďalej dukáty, žetóny, prívesky, odznaky, darčekové predmety, ale aj albumy a obaly na
mince.
Mincovňa Kremnica sa pravidelne zúčastňuje predajných výstav doma aj v zahraničí. V roku 2018
tradične na World Money Fair Berlíne a na Bratislavských zberateľských dňoch. V ostatných rokoch
podnik otvára svoje priestory aj počas akcie Noc múzeí a galérií. V priebehu tohto podujatia v máji 2018
nás navštívilo 400 priaznivcov.
Graf: Podiel jednotlivých druhov výrobkov na tržbách predajne v roku 2018
Minca pamätná
7%

Komis
2%

Ostatné
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Naši zákazníci vo veľkej miere využívajú možnosť objednávky tovaru cez e-shop. V roku 2018
mal internetový obchod 61%-ný podiel na tržbách predajne. Veľký záujem u našich zákazníkov je
o limitované prípadne číslované série výrobkov, súbory mincí zabalené v drevených kazetách či pamätné
listy k zberateľským minciam, ktoré sú určené najmä pre našich stálych a verných zákazníkov.
Medailérska výroba
Tradícia medailérstva v kremnickej Mincovni siaha do 15. storočia. Prvou známou medailou
kremnického pôvodu je medaila na korunováciu Ladislava II. ako dieťaťa z roku 1508. Aj dnes patria
kremnické medaily k jedným z najkvalitnejších. K medailérskej výrobe patria aj produkty ako plakety,
vyznamenania, odznaky, označenia, spony či prívesky. Ponuka medailérskych výrobkov pokračuje
darčekovými predmetmi, akými sú kalendáre, kľúčenky, medaily s USB pamäťou, personalizované
medaily k významným životným udalostiam (narodenie dieťaťa, svadba, ukončenie štúdia) či súbory
mincí s farebnou potlačou. Zákazník si môže vybrať z už pripravených výrobkov s možnosťou
gravírovania vlastného textu, alebo mu vyrobíme výrobok podľa jeho návrhu tak, aby spĺňal všetky
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požadované kritériá. Vlastné dizajnérske štúdio a špičkoví medailéri dokážu vytvoriť tie najkrajšie výrobky
podľa predstáv zákazníka v prvotriednej kvalite.
V medailérskej prevádzke sa realizuje aj povrchová úprava kovov ako zlátenie, niklovanie,
mosadzenie, striebrenie, medenie a teflónovanie. Podnik disponuje modernými a technológiami
a vynakladá značné investície na zaškolenie svojich pracovníkov v oblastiach gravírovania, farebnej
potlače či teflónovania.
Podiel medailérskej výroby na tržbách podniku v roku 2018 bol viac ako 8%, čo je najviac za
ostatných päť rokov. Najvyššie tržby v segmente medailérskej výroby boli opäť dosiahnuté za výrobu
zlatých medailí.

Graf: Rozdelenie medailérskej výroby podľa počtu vyrobených kusov a produktovej línie v roku 2018
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Graf : Tržby medailérskej výroby v rokoch 2016 - 2018 podľa produktových línií
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PERSONÁLNA POLITIKA
Personálna politika
Mincovňa Kremnica, štátny podnik, zamestnával k 31.12.2018 234 zamestnancov. Potvrdzuje
tým tradíciu stabilného zamestnávateľa a je známy vysokou lojálnosťou svojich zamestnancov. Odchody
zamestnancov, ktorí v podniku pracujú už viac rokov, sú výnimočné. Viac ako tretina zamestnancov –
83, u nás pracuje 16 a viac rokov od nástupu po ukončení strednej resp. vysokej školy, 64 z nich dokonca
25 a viac rokov. Zároveň je však zrejmé, že nastáva „výmena generácií“ – starší, dlhoroční zamestnanci
odchádzajú na zaslúžený dôchodok alebo pracujú na znížený úväzok a podnik sa snaží na ich miesta nájsť
a vychovať nasledovníkov. Podnik v roku 2018 prijal do zamestnania celkom 39 zamestnancov, z toho
17 zamestnancov vo veku do 30 rokov. Niektorí z novoprijatých zamestnancov odišli v priebehu
skúšobnej doby, no väčšina z nich v podniku ďalej pracuje a v prípade preukázania ich schopností a vôle
pracovať majú v podniku perspektívu dlhodobého a stabilného zamestnania.
Graf : Štruktúra zamestnancov podľa doby zamestnanie v Mincovni Kremnica, š.p.
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Podnik svojou aktívnou personálnou politikou kladie veľký význam aj na dodržiavanie rodovej
spravodlivosti. Z celkového počtu zamestnancov až 49% tvoria ženy aj napriek tomu, že Mincovňa je
strojárenskou výrobnou firmou.
V minulom roku podnik vytvoril podmienky na neustále vzdelávanie zamestnancov, a tým
kontinuálne zvyšovanie kvalifikácie. Špecifické požiadavky sú podľa individuálnych potrieb riešené
s externými vzdelávacími agentúrami. Cieľom vzdelávacích aktivít je na jednej strane rozvoj vedomostí a
zručností, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre výkon práce, na druhej strane pre mnohých zamestnancov
sú takéto aktivity dôležitým motívom. Podnik v roku 2018 investoval do vzdelávania svojich
zamestnancov 13 576 EUR. Všetkým zamestnancom dáva možnosť vyjadriť svoju aktivitu. Podporuje
inovatívne nápady, ktoré ho posúvajú vpred.
V oblasti starostlivosti o zamestnancov sa využívajú prostriedky zo sociálneho fondu, ktoré sa
každý rok upravujú dodatkom ku kolektívnej zmluve. Zo sociálneho fondu podnik prispieva na
stravovanie, dopravu do zamestnania, kultúrne a spoločenské udalosti a na spoločné dovolenky. Medzi
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ďalšie benefity využívané zamestnancami podniku patria: uplatnenie pružného pracovného času v súlade
so Zákonníkom práce, príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie, pracovné voľno s náhradou mzdy
za účelom návštevy lekára osobne resp. sprevádzanie rodinného príslušníka, odmeny pri odchode do
dôchodku a odpracovaných rokov.
Mincovňa Kremnica si váži prácu svojich zamestnancov a uvedomuje si, aké dôležité je
poskytnúť im dobré pracovné podmienky a motiváciu. Podnik odmeňuje zamestnancov za úspechy
dosiahnuté v podniku a každoročne vypláca zamestnancom finančnú odmenu v prípade dobrých
hospodárskych výsledkov. Na udržanie kvalifikovaných zamestnancov podnik aj roku 2018 pokračoval
v programe stabilizácie, a tak zmluvu o stabilizácii podpísal s ďalšími zamestnancami. Do programu
stabilizácie boli zaradení aj mladí zamestnanci, ktorí si to svojou prácou, spoľahlivosťou a záujmom
o stabilné zamestnanie v podniku zaslúžili a majú v Mincovni dlhodobú perspektívu.
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA PODNIKU
Organizačná štruktúra podniku

Zoznam skratiek: RP – riaditeľ podniku; ON – obchodný námestník; FN – finančný námestník; NPI – námestník
personalistiky a IT; VN – výrobný námestník; TN - technický námestník; NK – námestník kvality; OTR – organizácia techniky
riadenia; OBPP – ochrana bezpečnosti pri práci; PO – požiarna ochrana; VaV – vzdelávanie a výchova

17

SPRÁVA DOZORNEJ RADY
Správa dozornej rady
Dozorná rada Mincovne Kremnica, š.p., sa pri výkone svojej činnosti riadila zákonnými
ustanoveniami Slovenskej republiky, plnila úlohy vyplývajúce zo stanov podniku, štatútu dozornej rady a
rozhodovala o záležitostiach spadajúcich do jej kompetencií.
V roku 2018 sa uskutočnilo 9 riadnych zasadnutí dozornej rady.
Na svojich zasadnutiach dozorná rada dozerala na činnosť podniku. Členovia dozornej rady
využívali právo kontroly činnosti vedenia podniku, právo navrhovať a odporúčať vedeniu podniku
postupy a riešenia problémov. S cieľom zabezpečiť efektívnosť riadenia podniku sa členovia vedenia
zúčastňovali na zasadnutiach dozornej rady. Vedenie podniku pripravovalo správy a pravidelne
informovalo o činnosti a o hospodárskych výsledkoch podniku. Tieto správy boli podrobne
prediskutované na zasadnutiach dozornej rady.
Okrem toho venovala dozorná rada náležitú pozornosť plneniu investičného plánu podniku.
Riaditeľ podniku na zasadnutiach dozornej rady pravidelne informoval o výsledkoch podniku, plnení
obchodného plánu a záveroch z úloh uložených vedeniu podniku dozornou radou.
Dozorná rada v súlade so svojimi zákonnými povinnosťami preskúmala, prerokovala a schválila
investičný plán podniku na rok 2018, obchodno – finančný plán podniku na II. štvrťrok 2018, rozbor
hospodárenia podniku za rok 2017, výročnú správu podniku za rok 2017, návrh prerozdelenia zisku za
rok 2017 a overila vyhodnotenie hmotnej zainteresovanosti riaditeľa štátneho podniku za rok 2017
a odporučila zriaďovateľovi odmenu schváliť vo výške určenej zriaďovateľom. Dozorná rada ďalej
prerokovala a schválila obchodno – finančný plán podniku na rok 2018 s výhľadom na ďalšie tri roky,
obchodno – finančný plán podniku na prvý štvrťrok 2019.
V rámci svojich kompetencií schválila externého audítora pre podnik na overenie účtovnej
závierky za rok 2018.
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KVALITA PRODUKCIE
Kvalita produkcie
Za obdobie roku 2018 bolo uplatnených zo strany zákazníkov 15 reklamácií. Z toho 10 reklamácií sa
týkalo mincí a 5 reklamácií medailérskych výrobkov.
Všetky uplatnené reklamácie boli uznané a k dnešnému dňu aj vybavené.
V priebehu roku 2018 bolo uplatnených aj niekoľko reklamácií zo strany zákazníkov na výrobky
objednávané prostredníctvom e-shopu. Týkali sa nedostatkov na strieborných minciach, súborov slovenských
obehových mincí, príp. poškodenia plastových bublín. Aj tieto reklamácie boli v sledovanom období vybavené
k spokojnosti zákazníkov.
V sledovanom období nebola uplatnená žiadna reklamácia zo strany zákazníkov na kontrolné známky.
Predmetné reklamácie boli prejednávané na porade vedenia a na príslušných zasadnutiach
nepodarkovej komisie. Zároveň boli vystavené Protokoly o nezhode, kde sú uvedené aj nápravné a
preventívne opatrenia, ktorých plnenie a účinnosť je sledovaná a vyhodnocovaná jeden krát ročne na vedení
vo forme Hodnotenie vedením v zmysle riadiacich smerníc zavedeného systému riadenia kvality podľa ISO
9001 : 2015.
V dňoch 7. a 8. júna 2018 bol u
nás vykonaný recertifikačný audit
súčasného stavu dokumentácie Systému
riadenia kvality vo vzťahu k
požiadavkám podľa revidovanej normy
ISO 9001:2015 a porovnanie aktuálneho
stavu s požiadavkami podľa citovanej
normy firmou SGS Slovakia.
Výsledkom
auditu
bolo
dosiahnutie akceptovateľnej zhody s
požiadavkami normy a zavedený systém
je na vysokej úrovni. Bolo navrhnuté
jedno odporúčanie a to naďalej rozvíjať
analýzu rizík. V súčasnej dobe už máme
vydané certifikáty (v slovenskej a
anglickej verzii ) o zhode systému kvality
s požiadavkami podľa normy ISO
9001:2015 a registrácii v akreditačnom
systéme Veľkej Británie UKAS s
platnosťou do 4. augusta 2021.
V zmysle plánu ECB auditov
nebol v priebehu roku 2018 u nás
vykonaný audit ECB na Systém riadenia
kvality u procesov týkajúcich sa výroby
euromincí.
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ZVEREJŇOVANIE A TRANSPARENTNOSŤ
Zverejňovanie a transparentnosť
Mincovňa Kremnica, š.p., dodržiava princípy spoločenskej zodpovednosti, ktorú má ako výrobný
štátny podnik. Strategickým záujmom podniku je zabezpečiť prínos pre klientov, zriaďovateľa, zamestnancov
aj pre spoločnosť ako takú.
S ohľadom na všetky tieto záujmové skupiny sú pripravované nielen finančné, ale aj obchodné plány
podniku. Základný princíp zabezpečenia efektívneho a zodpovedného riadenia podniku, ako aj princípy
transparentnosti, uplatňuje podnik na všetkých úrovniach tak voči zriaďovateľovi, ako aj vo vzťahu ku
klientom a k svojim zamestnancom. Podnik zverejňuje podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o voľnom prístupe
k informáciám na CRZ zmluvy spĺňajúce podmienky zákona a na svojom webovom sídle faktúry a objednávky
spĺňajúce podmienky zákona.
Klientov a verejnosť informuje o svojich hospodárskych výsledkoch vydávaním výročných správ
zverejnených na svojom webovom sídle.
Zamestnanci sú informovaní o stratégii a o výsledkoch podniku na pravidelných poradách so svojimi
nadriadenými. Právo na informácie môžu zamestnanci uplatňovať aj u ich zástupcov v Dozornej rade, resp.
u predsedu Rady odborov.
Podnik má vypracovaný postup riešenia reklamácií a podaní klientov tak, aby zabezpečil ich
spravodlivé, objektívne a včasné preverenie v zmysle zákonných a všeobecných obchodných podmienok.
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SPOLOČENSKÁ A ENVIRONMENTÁLNA
ZODPOVEDNOSŤ
Spoločenská a environmentálna zodpovednosť
Pre Mincovňu Kremnica, š.p., je spoločenská a environmentálna zodpovednosť neoddeliteľnou
súčasťou podnikania. Podnik berie ohľad na svet okolo seba a snaží sa vytvárať lepšie podmienky pre
budúcnosť.
Mincovňa je svojou výrobnou prevádzkou úzko spätá s históriou výroby mincí a medailí na
Slovensku, Československu a Rakúsko-Uhorsku. Uchováva dokumenty týkajúce sa výroby mincí a medailí
z histórie vo svojom podnikovom archíve. Dokumenty sú prístupné bádateľom a historikom. Podnik
dlhodobo vyvíja aktivity na zdigitalizovanie dôležitých dokumentov archívu, ktoré následne budú sprístupnené
verejnosti.
Podnik na zachovanie kultúrnych hodnôt pravidelne odovzdáva Múzeu mincí a medailí v Kremnici
vzorky ním vyrobených medailí, ktoré sú ďalej použité na výstavné a múzejné účely.
Mincovňa Kremnica, š.p., vynakladá maximálne úsilie pri hľadaní riešení, ktoré minimalizujú jej vplyv
na životné prostredie. Neustálou modernizáciou výroby sa podnik snaží využívať najlepšie dostupné
technológie, ktoré spĺňajú všetky environmentálne legislatívne požiadavky.
Podnik kladie veľký význam na kontrolu meraní vypúšťaných odpadových plynov, ktoré vznikajú
z jeho výroby. Za rok 2018 boli najviac zastúpené plyny NOx. Pravidelne sú vykonávané oprávnené merania
emisií znečisťovania ovzdušia v zmysle legislatívy.
Podnik využíva na vyčistenie svojich odpadových vôd neutralizačnú stanicu. Pravidelne mesačne
vykonáva rozbory znečistenia toku prostredníctvom akreditovanej spoločnosti. Z výsledkov rozborov vyplýva
dodržiavanie ustanovených emisných limitov.
Množstvo vyprodukovaného odpadu z výroby podniku je ovplyvnené charakterom a rozsahom
výrobnej činnosti. Podnik má vytvorené dostatočné kapacity na zhromažďovanie odpadov. Na
zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov má uzavreté zmluvy s oprávnenými externými zhodnocovateľmi a
zneškodňovateľmi. Zmluvné protistrany sú pravidelne interne vyhodnocované z pohľadu dodržiavania
všetkých legislatívnych noriem týkajúcich sa environmentálnych rizík.
Pre predchádzanie vzniku odpadov a na obmedzenie vzniku ostatných a nebezpečných odpadov
podnik sa riadi nasledujúcimi opatreniami:
- dôsledne dodržiavať a kontrolovať plnenie legislatívnych nástrojov ustanovených v zákone o
odpadoch, uplatňovať hierarchiu odpadového hospodárstva,
- v štádiu nákupu, predaja produktov podniku podporovať opätovné použitie obalov z nakúpených
výrobkov pri predaji vlastných výrobkov s cieľom znížiť množstvo odpadov,
- v štádiu spotreby a používania materiálov potrebných k podnikateľskej činnosti používať materiály
s nižšou tvorbou odpadov z činnosti podniku, uprednostňovať vratné obaly pred jednorazovými obalmi.
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VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA ZA ROK 2018
Výsledky hospodárenia za rok 2018
Výsledkom hospodárenia Mincovne Kremnica, š. p., k 31.12.2018 je zisk vo výške 710 tis. EUR
po zdanení.
Majetok podniku má hodnotu 29 907 tis. EUR. Základné imanie podniku má k 31. 12. 2018
hodnotu 15 400 tis. EUR. Vlastné imanie má hodnotu 21 092 tis. EUR.
Podiel vlastných a cudzích zdrojov podniku bola k 31.12.2018 71 ku 29. Vysoký podiel záväzkov
spôsobuje čerpanie investičného úveru na projekt „Tlačiareň“.
V roku 2018 podnik obstaral dlhodobý majetok v hodnote 1 235 tis. EUR, majetok zaradený do
užívania v roku 2018 má hodnotu 661 tis. EUR.
Graf: Vlastné a cudzie zdroje financovania podniku 2016 – 2018
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VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA ZA ROK 2018
Skrátená súvaha stav 31. decembra 2018
Tabuľka: Súvaha v skrátenom rozsahu
2018 v tis.
EUR

majetok
neobežný majetok

10 295

11 355

32

60

10 261

11 293

2

2

19 418

17 320

10 661

10 939

3

3

4 490

1 898

4 455

1 156

4 265

4 480

194

23

29 907

28 698

dlhodobý nehmotný majetok
dlhodobý hmotný majetok
dlhodobý finančný majetok
obežný majetok
zásoby
dlhodobé pohľadávky
krátkodobé pohľadávky
pohľadávky z obchodného styku
finančné účty
časové rozlíšenie

spolu

2017 v tis.
EUR

2018 v tis.
EUR

vlastné zdroje a záväzky
vlastné imanie
základné imanie

2017 v tis.
EUR

21 092

20 413

15 400

15 400

ostatné kapitálové fondy

97

97

zákonné rezervné fondy

4 885

4 219

výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
po zdanení

710

697

8 813

8 282

651

620

dlhodobé bankové úvery

3 401

4 107

krátkodobé záväzky

3 809

2 694

2 880

2 225

krátkodobé rezervy

246

158

bežné bankové úvery

706

703

2

4

29 907

28 698

záväzky
dlhodobé záväzky

záväzky z obchodného styku

časové rozlíšenie

spolu
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VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA ZA ROK 2018
Neobežný majetok
Hodnota dlhodobého majetku podniku k 31.12.2018 bola 10 295 tis. EUR.
Tabuľka: Prehľad zmien dlhodobého majetku podniku v roku 2018
položka

stav k 1.1.2018 v prírastky v
EUR
EUR

zmeny v obstarávacích cenách

úbytky v
EUR

stav k
31.12.2018 v
EUR

29 334 109

1 600 429

-1 376 593

29 557 945

296 435

3 000

-3 399

296 036

0

3 000

-3 000

0

9 950

0

0

9 950

306 385

6 000

-6 399

305 986

219 978

0

0

219 978

stavby

10 158 569

223 885

-20 560

10 361 895

samostatné hnuteľné veci

18 258 067

434 220

-444 069

18 248 219

256 861

740 248

-658 106

339 003

57 520

196 075

-246 913

6 682

28 950 995

1 594 429

-1 369 647

29 175 777

74 408

0

-547

73 861

2 320

0

0

2 320

76 728

0

-547

76 181

-17 978 739

-1 752 303

468 027

-19 263 014

-246 276

-31 295

3 399

-274 172

-246 276

-31 295

3 399

-274 172

software
obstaraný DNM
poskytnuté preddavky na DNM
dlhodobý nehmotný majetok spolu:
pozemky

obstaraný DHM
poskytnuté preddavky
dlhodobý hmotný majetok spolu:
19 akcií Prago Union, a.s.
ostatný dlhodobý finančný majetok
dlhodobý finančný majetok spolu:
zmena v stave oprávok (ročný odpis a
likvidácia majetku)
softvér
dlhodobý nehmotný majetok spolu:

-5 353 457

-340 167

20 560

-5 673 065

-12 304 597

-1 381 387

444 069

-13 241 916

dlhodobý hmotný majetok spolu:

-17 658 055

-1 721 555

464 628

-18 914 981

dlhodobý finančný majetok spolu:

-74 408

547

0

-73 861

11 355 370

-151 874

-908 565

10 294 930

dlhodobý nehmotný majetok spolu:

60 109

-25 295

-3 000

31 814

dlhodobý hmotný majetok spolu:

11 292 941

-127 126

-905 019

10 260 796

dlhodobý finančný majetok spolu:

2 320

547

-547

2 320

stavby
hnuteľné veci

zmena v zostatkových cenách
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Obežný majetok
Stav obežného majetku ku koncu roka 2018 bol 19 418 tis. EUR.
V zásobách podniku je vykazovaný materiál, výrobky, polotovary, tovar a poskytnuté preddavky
na zásoby. Stav zásob na konci roka 2018 bol 10 661 tis. EUR.
Stav krátkodobých pohľadávok z obchodného styku v brutto hodnote k 31.12.2018 bol 4 526 tis.
EUR.
Tabuľka: Členenie krátkodobých pohľadávok z obchodného styku (brutto) podľa zostatkovej doby splatnosti.
stav k
stav k
31.12.2018 v 31.12.2017 v
EUR
EUR
krátkodobé pohľadávky do lehoty splatnosti

4 451 989

1 122 924

krátkodobé pohľadávky po lehote splatnosti

74 433

307 726

4 526 422

1 430 649

spolu

K rizikovým pohľadávkam podnik vytvára opravné položky. Stav opravných položiek
k pohľadávkam k 31. 12. 2018 je 71,8 tis. EUR. K 31. 12. 2018 podnik neevidoval pohľadávky voči
spriazneným osobám.
Stav finančných účtov (hotovosť v pokladni, ceniny a účty podniku v bankách) bol ku koncu
roka 2018 4 265 tis. EUR.

Vlastné zdroje a záväzky
Celkový vlastný kapitál podniku mal k 31. 12. 2018 hodnotu 21 092 tis. EUR.
Pomer vlastných a cudzích zdrojov financovania majetku podniku k 31. 12. 2018 bol 71%
ku 29%, v prospech vlastných zdrojov.
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Tabuľka: Pohyb zmien vo vlastnom kapitáli podniku v roku 2018
položka

stav
vysporiadanie rozdelenie HV za rok
stav
vlastného VH za rok 2017 nerozdeleného 2018 po
vlastného
kapitálu k
v EUR
zisku z
zdanení v kapitálu k
1.1.2018 v
minulých
EUR
31.12.2018 v
EUR
rokov v EUR
EUR

vlastné imanie

20 412 879

0

-30 852

710 368

21 092 394

základné imanie

15 400 000

0

0

0

15 400 000

ostatné kapitálové fondy

97 288

0

0

0

97 288

zákonné rezervné fondy

4 218 758

665 980

0

0

4 884 738

zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond

4 218 758

665 980

696 832

-696 832

4 884 738

ostatné fondy zo zisku
oceňovacie rozdiely z precenenia
výsledok hospodárenia minulých rokov
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
po zdanení

710 368

710 368

tvorba sociálneho fondu

10 452

-10 452

0

iné

20 400

-20 400

0

Celková výška záväzkov podniku k 31. 12. 2018 je 8 813 tis. EUR, z čoho 4 107 tis. EUR tvorí
bankový úver poskytnutý Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a.s., na obstaranie investície
„Tlačiareň“. Záväzky zo sociálneho fondu k 31. 12. 2018 podnik vykázal vo výške 268 tis. EUR.
Ku koncu roka 2018 podnik evidoval krátkodobé záväzky vo výške 3 809 tis. EUR, z toho
záväzky z obchodného styku vo výške 2 880 tis. EUR.
Tabuľka: Rozdelenie krátkodobých záväzkov podľa lehoty splatnosti
stav k
stav k
31.12.2018 v 31.12.2017 v
EUR
EUR
krátkodobé záväzky do lehoty splatnosti

3 778 160

2 671 864

krátkodobé záväzky po lehote splatnosti

30 450

21 885

3 808 610

2 693 750

spolu

Podnik k 31. 12. 2018 neevidoval žiadny záväzok z obchodného styku voči spriazneným osobám.
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Výkaz ziskov a strát 31. december 2018
Rok 2018 ukončila Mincovňa Kremnica kladným hospodárskym výsledkom vo výške 710 tis.
EUR. Podnik vytvoril pridanú hodnotu vo výške 5 287 tis. EUR.
Tabuľka: Výkaz ziskov a strát
2018 v tis.
EUR

Výnosy
tržby z predaja tovaru
tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb

3 315

3 799

18 455

18 394

744

-732

1 094

2 038

217

250

1 985

1 633

128

61

25 938

25 445

zmena stavu vnútroorganizačných zásob
aktivácia
tržby z predaja materiálu
ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
kurzové zisky

spolu

2018 v tis.
EUR

Náklady
náklady vynaložené na obstaranie predávaného
tovaru

2017 v tis.
EUR

2 674

2 990

15 602

15 572

45

-336

osobné náklady

4 453

3 565

dane a poplatky

40

30

1 753

1 369

zostatková cena predaného materiálu

127

146

opravné položky k pohľadávkam

-80

231

72

146

nákladové úroky

169

195

kurzové straty

109

487

81

92

25 044

24 487

výrobná spotreba
opravné položky k zásobám

odpisy a opravné položky k DNM a DHM

ostatné náklady na hospodársku činnosť

ostatné náklady na finančnú činnosť

spolu
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Hospodárske výsledky
čistý obrat

2017 v tis.
EUR

21 770

22 193

pridaná hodnota

5 287

5 274

výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti

1 124

1 671

-230

-713

894

958

daň z príjmov

184

261

výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
po zdanení

710

697

výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
pred zdanením
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2018 v tis.
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Analýza vybraných finančných ukazovateľov
Tabuľka: Vybrané finančné ukazovatele

Analýza likvidity

2018

2017

pohotová likvidita I. stupňa

1,32

celková likvidita III. stupňa

0,94
1,94
2,45

Analýza aktivity

2018

2017

4 490
41
2 880
32

1 898

2018

2017

3,38%
2,38%
3,27%

3,42%

Analýza zadlženosti

2018

2017

koeficient samofinancovania

71%

celková zadlženosť

71%
29%

Čistý pracovný kapitál v tis. EUR

2018

2017

14 903

13 924

bežná likvidita II. stupňa

krátkodobé pohľadávky v tis. EUR
čas inkasa KD* pohľadávok v dňoch
KD* záväzky z obchodného styku v tis. EUR
splatnosť KD* záväzkov z obchodného styku v dňoch

Analýza rentability
rentabilita vlastného kapitálu ROE
rentabilita aktív ROA
rentabilita tržieb

* krátkodobé
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1,88
2,31

46
2 225
36

2,43%
3,14%

29%

BUDÚCI VÝVOJ
Budúci vývoj
Každoročným cieľom Mincovne Kremnica je výroba produktov vysokej kvality, poskytovanie
služieb na najvyššej úrovni, a tým zabezpečenie konkurencieschopnosti nielen na domácom ale aj na
zahraničných trhoch. Pre rok 2019 má Mincovňa kontrahovanými zákazkami pokrytú väčšinu svojich
kapacít výroby obehových mincí, zúčastníme sa však aj ďalších tendrov, ktorých úspešné zvládnutie môže
viesť k rýchlejšiemu napredovaniu podniku. S úspešnosťou v zahraničných tendroch je spojené aj
zvyšovanie výrobnej kapacity raziarne obehových mincí, ktorá bude v roku 2019 dokončená.
Medailérska výroba sa za posledné roky stabilizovala a je predpokladaný vývoj v podobnej
hodnote. Podnik sa bude snažiť svojimi novými technológiami vyvíjať nové produkty pre medailérsky
trh. Snahou podniku je oslovovať medailérskou výrobou širšie spektrum klientov. Z tohto dôvodu
podnik analyzuje nové možnosti technológií na zrýchlenie výroby razidiel, aby bol schopný rýchlo
a kvalitne odpovedať na požiadavky zákazníkov.
Mincovňa Kremnica, š.p., rokom 2018 začala 5. rok výroby kontrolných známok pre alkohol
a tabakové výrobky distribuované na slovenskom trhu. Stála kontrola výrobných procesov a ich
zefektívňovanie bude hlavnou prioritou v tlačiarni cenín. Podnik bude vyvíjať marketingové a obchodné
aktivity na získanie zákazníkov v oblasti ceninovej tlače.
Momentálna makroekonomická situácia a analýzy výsledkov súťaží a tendrov nasvedčujú
zostrovaniu konkurenčného boja nielen pri výrobe obehových mincí, ale aj v medailérskej výrobe.
Dôležitou úlohou a zároveň predpokladom pre úspešné napredovanie podniku v tomto prostredí bude
zachytávanie trendov vo vývoji nových technologických zariadení, ich aplikácia do výrobného procesu a
samotná optimalizácia výrobného procesu.
V roku 2018 bol Dozornou radou schválený materiál na opravu a obnovu budov v správe
Mincovňa Kremnica. Na základe tohto schváleného plánu bude podnik vyvíjať aktivity tak, aby budovy,
ktoré sú kultúrnou pamiatkou dostali novú strechu a obnovené fasády a ostatné budovy v správe boli
obnovené a využívané podľa nových trendov staviteľstva.
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DOPLŇUJÚCE ÚDAJE
Doplňujúce údaje
Na základe zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a na
základe §20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve uvádzame nasledovné údaje:
V roku 2018 neboli na činnosť v oblasti výskumu a vývoja vynaložené žiadne výdavky.
Po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by mali
vplyv na zostavenú účtovnú závierku podniku za rok 2018 a na výročnú správu 2018.
Podnik nemá v zahraničí žiadnu organizačnú zložku.
Na základe novely č. 547/2011 Z.z. zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, je Mincovňa
Kremnica, š.p., za účtovné obdobie roku 2018 zahrnutá do Súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy za
rok 2018. Túto súhrnnú účtovnú závierku verejnej správy za rok 2018 zostavuje Ministerstvo financií SR
v informačnom systéme Jednotného účtovníctva štátu.
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NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU
Návrh na rozdelenie zisku
Podnik predloží návrh na rozdelenie disponibilného zisku za rok 2018 svojmu zriaďovateľovi na
odsúhlasenie.

položka
disponibilný zisk za rok 2018 po zdanení
navýšenie základného imania
dotácia do rezervného fondu
dotácia do sociálneho fondu
nerozdelený zisk (jeho použitie určí zakladateľ)
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suma v
EUR
710 368,15
600 000,00
7 364,77
10 655,52
92 347,86

KONTAKTY
Kontakty
Výročná správa Mincovne Kremnica, štátny podnik, vychádza raz ročne. Je určená zakladateľovi,
obchodným partnerom, analytikom, bankám a zamestnancom podniku. Výročná správa za rok 2018
bola vydaná v máji 2019 a je dostupná na sekretariáte riaditeľa podniku.

Adresa:

Mincovňa Kremnica, štátny podnik
Štefánikovo námestie 25/24
967 01 Kremnica

E-mail:
Telefón:
Web:

mint@mint.sk
+421 45 6787800
www.mint.sk

Vydáva:

Mincovňa Kremnica, štátny podnik

Všetky práva sú vyhradené, kopírovanie, distribúcia, preklad a iné použitie dokumentu na akékoľvek
účely je možné len s písomným súhlasom vydavateľa.
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Dodatok správy audítora
DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
Štatutárnemu orgánu štátneho podniku a dozornej rade
(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“)
k výročnej správe
I. Overili sme účtovnú závierku štátneho podniku Mincovňa Kremnica, štátny podnik, Štefánikovo
nám. 25/24, 967 01 Kremnica, IČO: 00 010 448, (ďalej len „Podnik“)) k 31. decembru 2018, uvedenú
v priloženej výročnej správe Podniku, ku ktorej sme dňa 29. marca 2019 vydali správu nezávislého
audítora z auditu účtovnej závierky v nasledujúcom znení:

Názor
Uskutočnili sme audit účtovnej závierky štátneho podniku Mincovňa Kremnica, štátny podnik,
Štefánikovo nám. 25/24, 967 01 Kremnica, IČO: 00 010 448, (ďalej len „Podnik“), ktorá
obsahuje súvahu k 31. decembru 2018, 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, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz
finančnej situácie Podniku k 31. decembru 2018 a výsledku jeho 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 názor
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 Podniku 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
Podniku 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 Podnik zlikvidovať alebo ukončiť
jeho činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.
Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky
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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 Podniku.

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 Podniku 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 Podnik
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.

II. Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov
Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe – dodatok správy nezávislého
audítora
Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa
požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje
na iné informácie vo výročnej správe.
V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s
informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom
nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas
auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

35

UZPODv14_2

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2020453479 IČO 00010448

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

SPOLU MAJETOK
r. 02 + r. 33 + r. 74

01

1

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

50085373
20178010

A.

Neobežný majetok
r. 03 + r. 11 + r. 21

02

29557944
19263014

A.I.

Dlhodobý
nehmotný majetok
súčet (r. 04 až r. 10)

03

A.I.1.

Aktivované náklady
na vývoj
(012) - /072, 091A/

04

2.

Softvér
(013) - /073, 091A/

05

305986

Netto

2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

29907363
28698214
10294930
11355370
31814

274172

296036

60109

21864

274172
3.

Oceniteľné práva
(014) - /074, 091A/

06

4.

Goodwill
(015) - /075, 091A/

07

5.

Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok
(019, 01X) - /079,
07X, 091A/

08

6.

Obstarávaný
dlhodobý nehmotný
majetok
(041) - /093/

09

7.

A.II.

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
nehmotný majetok
(051) - /095A/
Dlhodobý hmotný
majetok
súčet (r. 12 až
r. 20)

A.II.1. Pozemky
(031) - /092A/

10

9950

3

50159

9950
9950

11

29175777
18914981

12

219978

10260796
11292941
219978
219978

2.

Stavby
(021) - /081, 092A/

13

10361895
5673065

3.

Samostatné
hnuteľné veci a
súbory hnuteľných
vecí
(022) - /082, 092A/

MF SR č. 18009/2014

14

18248219

13241916

4688830
4805112
5006303

5953470
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UZPODv14_3

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2020453479 IČO 00010448

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

4.

Pestovateľské celky
trvalých porastov
(025) - /085, 092A/

15

5.

Základné stádo a
ťažné zvieratá
(026) - /086, 092A/

16

6.

Ostatný dlhodobý
hmotný majetok
(029, 02X, 032) /089, 08X, 092A/

17

7.

Obstarávaný
dlhodobý hmotný
majetok
(042) - /094/

18

8.

9.

A.III.

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý hmotný
majetok
(052) - /095A/

1

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

339003

Netto

2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

3

339003
256861

19

6682

6682

57520

Opravná položka
k nadobudnutému
majetku
(+/- 097) +/- 098

20

Dlhodobý finančný
majetok
súčet (r. 22 až
r. 32)

21

76181

2320

73861

2320

Podielové cenné
A.III.1. papiere a podiely
22
v prepojených
účtovných
jednotkách (061A,
062A, 063A) - /096A/
Podielové cenné
2. papiere a podiely
23
s podielovou účasťou
okrem v prepojených
účtovných jednotkách
(062A) - /096A/
3.

4.

5.

6.

7.

Ostatné
realizovateľné cenné
papiere a podiely
(063A) - /096A/

24

Pôžičky prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/

25

Pôžičky v rámci
podielovej účasti
okrem prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/
Ostatné pôžičky
(067A) - /096A/

Dlhové cenné
papiere a ostatný
dlhodobý finančný
majetok (065A,
069A,06XA) - /096A/

MF SR č. 18009/2014

73861

73861

0

26

27

28

2320

2320
2320
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UZPODv14_4

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2020453479 IČO 00010448

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

8.

9.

Pôžičky a ostatný
dlhodobý finančný
majetok so zostatkovou
dobou splatnosti
najviac jeden rok
(066A, 067A, 069A,
06XA) - /096A/

Účty v bankách
s dobou viazanosti
dlhšou ako jeden rok
(22XA)

10. Obstarávaný
dlhodobý finančný
majetok
(043) - /096A/
Poskytnuté
11. preddavky
na dlhodobý
finančný majetok
(053) - /095A/
B.

B.I.

B.I.1.

2.

3.

Zásoby
súčet (r. 35 až
r. 40)

34

Materiál
(112, 119, 11X)
- /191, 19X/

35

20333135

914996
11503777
843159
5707145

503276
36

37

38

5.

Tovar
(132, 133, 13X, 139)
- /196, 19X/

39

Poskytnuté
preddavky
na zásoby
(314A) - /391A/

40

Dlhodobé
pohľadávky
súčet (r. 42 + r. 46
až r. 52)

41

MF SR č. 18009/2014

3

1669565

19418139

17320042
10660618
10939396
5203869

5561218
1669565

1936831

Zvieratá
(124) - /195/

B.II.1. Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 43 až r. 45)

Netto

32

4.

B.II.

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

31

1722490

79640

6.

2

30

33

Výrobky
(123) - /194/

Netto

29

Obežný majetok
r. 34 + r. 41 + r. 53 +
r. 66 + r. 71

Nedokončená
výroba a polotovary
vlastnej výroby
(121, 122, 12X) /192, 193, 19X/

1

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

1257949

145774
1146628

114469
2660

1642850

643292

1112175

908905
1032159

1889150
2660

0
42

2660
0

2660
2660
2660
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UZPODv14_5

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2020453479 IČO 00010448

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

Pohľadávky z obchod1.a. ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

1

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

Netto

2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

3

43

Pohľadávky z obchodné-

1.b. ho styku v rámci podielo-

vej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

Ostatné pohľadávky
1.c. z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) /391A/

44

45

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

46

3.

Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

47

5.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľadávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

Pohľadávky voči
spoločníkom,
členom a združeniu
(354A, 355A, 358A,
35XA) - /391A/

48

49

6.

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

50

7.

Iné pohľadávky
(335A, 336A, 33XA,
371A, 374A, 375A,
378A) - /391A/

51

8.

Odložená daňová
pohľadávka
(481A)

52

Krátkodobé
pohľadávky
súčet (r. 54 + r. 58
až r. 65)

53

B.III.

B.III.1. Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 55 až r. 57)

2660
2660

2.

4.

2660

4562165
71837

54

4526421
71837

4490328
1897512
4454584
1156107

Pohľadávky z obchod-

1.a. ného styku voči

55

prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/
Pohľadávky z obchodné-

1.b. ho styku v rámci podielo-

vej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

MF SR č. 18009/2014

56
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UZPODv14_6

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2020453479 IČO 00010448

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

Ostatné pohľadávky
1.c. z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) /391A/

57

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

58

3.

Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

59

5.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľadávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

Pohľadávky voči
spoločníkom, členom
a združeniu (354A,
355A, 358A, 35XA,
398A) - /391A/

62

7.

Daňové pohľadávky
a dotácie
(341, 342, 343, 345,
346, 347) - /391A/

63

8.

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

64

9.

Iné pohľadávky
(335A, 33XA, 371A,
374A, 375A, 378A)
- /391A/

65

Krátkodobý
finančný majetok
súčet (r. 67 až r. 70)

66

2.

2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

3

4454584
1156107

61

Sociálne poistenie
(336A) - /391A/

Krátkodobý finančný
B.IV.1. majetok v prepojených účtovných
jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

Netto

60

6.

B.IV.

4526421
71837

2.

4.

1

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

29940

29940
737179

5804

5804

4226
0

0

0

0

67

Krátkodobý finančný
majetok bez krátkodobé- 68
ho finančného majetku
v prepojených účtovných jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

3.

Vlastné akcie a
vlastné obchodné
podiely
(252)

69

4.

Obstarávaný
krátkodobý finančný
majetok
(259, 314A) - /291A/

70

MF SR č. 18009/2014
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UZPODv14_7

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2020453479 IČO 00010448

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

B.V.

1

71

Finančné účty
r. 72 + r. 73

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

Netto

2

Netto

4264533

4480474

40544

72

3

4264533

0
B.V.1. Peniaze
(211, 213, 21X)

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

40544
5338

2.

Účty v bankách
(221A, 22X, +/- 261)

73

4223989

4223989
4475136

C.

Časové rozlíšenie
súčet (r. 75 až r. 78)

194294

74

194294

0
C.1.

Náklady budúcich
období dlhodobé
(381A, 382A)

22802

72

75

72

1282
2.

Náklady budúcich
období krátkodobé
(381A, 382A)

76

3.

Príjmy budúcich
období dlhodobé
(385A)

77

4.

Príjmy budúcich
období krátkodobé
(385A)

78

18949

18949
21520

175273

Označenie

STRANA PASÍV

Číslo
riadku

a

b

c

175273

Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie

5

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
r. 80 + r. 101 + r. 141

79

29907363

28698214

A.

Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 +
r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100

80

21092394

20412878

A.I.

Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)

81

15400000

15400000

A.I.1.

Základné imanie (411 alebo +/- 491)

82

15400000

15400000

2. Zmena základného imania +/- 419

83

Pohľadávky za upísané vlastné imanie
(/-/353)

84

A.II.

Emisné ážio (412)

85

A.III.

Ostatné kapitálové fondy (413)

86

97288

97288

A.IV.

Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89

87

4884738

4218758

A.IV.1.

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
(417A, 418, 421A, 422)

88

4884738

4218758

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné
podiely (417A, 421A)

89

3.

2.

MF SR č. 18009/2014
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UZPODv14_8

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2020453479 IČO 00010448

Označenie

STRANA PASÍV

Číslo
riadku

Bežné účtovné obdobie

a

b

c

4

A.V.

Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92

90

A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X)

91

2. Ostatné fondy (427, 42X)

92

A.VI.

Oceňovacie rozdiely z precenenia
súčet (r. 94 až r. 96)

93

A.VI.1.

Oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku a záväzkov (+/- 414)

94

2.

Oceňovacie rozdiely z kapitálových
účastín (+/- 415)

95

3.

Oceňovacie rozdiely z precenenia
pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)

96

Výsledok hospodárenia minulých rokov
r. 98 + r. 99

97

A.VII.

A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
5

0

0

0

0

710368

696832

98
99

Výsledok hospodárenia za účtovné obdo-

A.VIII. bie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 100
+ r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)

B.

Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122
+ r. 136 + r. 139 + r. 140

101

8812687

8281616

B.I.

Dlhodobé záväzky
súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)

102

651369

619929

B.I.1.

Dlhodobé záväzky z obchodného styku
súčet (r. 104 až r. 106)

103

0

0

268264

294041

383105

325888

Záväzky z obchodného styku voči
1.a. prepojeným účtovným jednotkám
(321A, 475A, 476A)
Záväzky z obchodného styku v rámci podielo1.b. vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)

1.c.

Ostatné záväzky z obchodného styku
(321A, 475A, 476A)

2. Čistá hodnota zákazky (316A)
3.

Ostatné záväzky voči prepojeným
účtovným jednotkám (471A, 47XA)

104
105
106
107
108

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
4. okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (471A, 47XA)

109

5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)

110

6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

111

7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

112

8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

113

9. Záväzky zo sociálneho fondu (472)

114

10.

Iné dlhodobé záväzky
(336A, 372A, 474A, 47XA)

115

11.

Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

116

12. Odložený daňový záväzok (481A)

MF SR č. 18009/2014

117
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UZPODv14_9

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2020453479 IČO 00010448

Označenie

STRANA PASÍV

Číslo
riadku

Bežné účtovné obdobie

a

b

c

4

B.II.

Dlhodobé rezervy

r. 119 + r. 120

B.II.1. Zákonné rezervy (451A)

118

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
5

0

0

119

2. Ostatné rezervy (459A, 45XA)

120

B.III.

Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)

121

3400724

4107130

B.IV.

Krátkodobé záväzky
súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)

122

3808609

2693750

B.IV.1.

Záväzky z obchodného styku
súčet (r. 124 až r. 126)

123

2880361

2224842

2880361

2224842

131

484880

256949

7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)

132

299763

151365

8.

Daňové záväzky a dotácie
(341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)

133

135461

50137

9.

Záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

134

Iné záväzky
(372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)

135

8144

10457

Krátkodobé rezervy

136

245579

158015

137

101269

85413

138

144310

72602

706406

702792

2282

3720

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným

1.a. účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A,

124

325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej
okrem záväzkov voči prepojeným
1.b. účasti
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A,

125

326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

Ostatné záväzky z obchodného styku
1.c. (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA,
475A, 476A, 478A, 47XA)

2. Čistá hodnota zákazky (316A)
3.

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
4. okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

126
127
128
129

5.

Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364,
130
365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)

6.

Záväzky voči zamestnancom
(331, 333, 33X, 479A)

10.
B.V.

r. 137 + r. 138

B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A)
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
B.VI.

Bežné bankové úvery
(221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)

139

B.VII.

Krátkodobé finančné výpomoci
(241, 249, 24X, 473A, /-/255A)

140

C.

Časové rozlíšenie
súčet (r. 142 až r. 145)

141

C.1.

Výdavky budúcich období dlhodobé
(383A)

142

2.

Výdavky budúcich období krátkodobé
(383A)

143

3.

Výnosy budúcich období dlhodobé
(384A)

144

844

2282

4.

Výnosy budúcich období krátkodobé
(384A)

145

1438

1438
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Výkaz ziskov a strát DIČ 2020453479 IČO 00010448
Úč POD 2 - 01
Skutočnosť
Označenie

Text

Číslo
riadku

bežné účtovné obdobie

a

b

c

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
2

*

Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa
zákona)

01

21770055

22193088

**

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu
súčet (r. 03 až r. 09)

02

25810026

25383316

I.

Tržby z predaja tovaru (604, 607)

03

3315011

3799362

II.

Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)

04

18042629

18158875

III.

Tržby z predaja služieb (602, 606)

05

412416

234851

IV.

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
(+/-) (účtová skupina 61)

06

744177

–731768

V.

Aktivácia (účtová skupina 62)

07

1093838

2038480

VI.

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641, 642)

08

216952

250375

VII.

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
(644, 645, 646, 648, 655, 657)

09

1985003

1633141

**

Náklady na hospodársku činnosť spolu
r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 +
r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26

10

24686009

23712737

A.

Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru (504, 507)

11

2674004

2989646

B.

Spotreba materiálu, energie a ostatných
12
neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)

13511092

12728918

C.

Opravné položky k zásobám (+/-) (505)

13

45278

–335849

D.

Služby (účtová skupina 51)

14

2090793

2843032

E.

Osobné náklady (r. 16 až r. 19)

15

4453011

3565294

Mzdové náklady (521, 522)

16

3125083

2489961

2.

Odmeny členom orgánov spoločnosti a
družstva (523)

17

43500

22320

3.

Náklady na sociálne poistenie
(524, 525, 526)

18

1095355

889756

4.

Sociálne náklady (527, 528)

19

189073

163257

F.

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

20

39598

30049

G.

Odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)

21

1752850

1369129

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku (551)

22

1752850

1369129

Opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (+/-) (553)

23

H.

Zostatková cena predaného dlhodobého
majetku a predaného materiálu (541, 542)

24

127257

145758

I.

Opravné položky k pohľadávkam (+/-)
(547)

25

–79870

230798

J.

Ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)

26

71996

145962

Výsledok hospodárenia z hospodárskej
činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)

27

1124017

1670579

E.1.

G.1.
2.

***
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Úč POD 2 - 01
Skutočnosť
Označenie

Text

Číslo
riadku

bežné účtovné obdobie

a

b

c

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
2

*

Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 +
r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)

28

5286904

5274053

**

Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30
+ r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44

29

128173

61481

VIII.

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov (661)

30

IX.

Výnosy z dlhodobého finančného majetku
súčet (r. 32 až r. 34)

31

0

0

Výnosy z cenných papierov a podielov
od prepojených účtovných jednotiek (665A)

32

2.

Výnosy z cenných papierov a podielov
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (665A)

33

3.

Ostatné výnosy z cenných papierov a
podielov (665A)

34

X.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
súčet (r. 36 až r. 38)

35

0

0

X.1.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
od prepojených účtovných jednotiek (666A)

36

2.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (666A)

37

3.

Ostatné výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666A)

38

Výnosové úroky

39

126

60

IX.1.

XI.

(r. 40 + r. 41)

XI.1.

Výnosové úroky od prepojených
účtovných jednotiek (662A)

40

2.

Ostatné výnosové úroky (662A)

41

126

60

XII.

Kurzové zisky (663)

42

128047

61421

XIII.

Výnosy z precenenia cenných papierov a
výnosy z derivátových operácií (664, 667)

43

XIV.

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

44

**

Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46
+ r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54

45

358070

774294

K.

Predané cenné papiere a podiely (561)

46

L.

Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566)

47

M.

Opravné položky k finančnému majetku
(+/-) (565)

48

N.

Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)

49

168516

195102

Nákladové úroky pre prepojené účtovné
jednotky (562A)

50

Ostatné nákladové úroky (562A)

51

168516

195102

O.

Kurzové straty (563)

52

108962

487469

P.

Náklady na precenenie cenných papierov a
náklady na derivátové operácie (564, 567)

53

Q.

Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)

54

80592

91723

N.1.
2.
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Výkaz ziskov a strát DIČ 2020453479 IČO 00010448
Úč POD 2 - 01
Skutočnosť
Označenie

Text

Číslo
riadku

bežné účtovné obdobie

a

b

c

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
2

***

Výsledok hospodárenia z finančnej
činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)

55

–229897

–712813

****

Výsledok hospodárenia za účtovné
56
obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)

894120

957766

Daň z príjmov

57

183752

260934

Daň z príjmov splatná (591, 595)

58

126535

2891

Daň z príjmov odložená (+/-) (592)

59

57217

258043

Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoločníkom (+/- 596)

60

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení (+/-)
(r. 56 - r. 57 - r. 60)

61

710368

696832

R.
R.1.
2.
S.
****

(r. 58 + r. 59)
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Poznámky Úč PODV 3- 01

POZNÁMKY ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY 2018
zostavené podľa Opatrenia č. MF/23377/2014-74 (FS č.12/2014), ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie
pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu

I.

Všeobecné informácie
Názov a sídlo, zakladacia listina, hlavné činnosti podniku

Obchodné meno:

Mincovňa Kremnica, štátny podnik

Sídlo:

Štefánikovo námestie 25/24, 967 01 Kremnica

Právna forma:

Štátny podnik

Dátum vzniku:

Zápis do obchodného registra: 01.07.1988.

Subjekt verejného záujmu:

Mincovňa Kremnica, š.p. nie je subjektom verejného záujmu (§ 2/14 ZoU).

Účtovné obdobie:

Kalendárny rok 2018

Mincovňa Kremnica, štátny podnik

bol zriadený zakladacou listinou Federálneho ministerstva hutníctva,

strojárenstva a elektrotechniky č. 22/1988 zo dňa 17.06.1988. Dohodou medzi MH SR a MF SR podľa §3 zákona
SNR č. 453/92 Zb., v súlade s ustanovením §4 zákona č. 111/1990 Zb. bola k 31.12.1996 uskutočnená zmena
v osobe zakladateľa podniku.
Do obchodného registra súdu Banská Bystrica bol podnik zapísaný k 31.07.1988, v oddiele Pš, vložka č. 3/S.
V obchodnom registri má Mincovňa Kremnica, š.p. zapísané nasledovné predmety činnosti:
Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Automatizované spracovanie údajov
Kovoobrábanie
Zámočníctvo
Výroba nástrojov
Brúsenie a leštenie kovov s výnimkou brúsenia nožníc a jednoduchých nástrojov
Galvanizácia kovov
Smaltovanie
Stavba strojov s mechanickým pohonom
Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
Cestná nákladná doprava
Neverejná cestná osobná doprava
Verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava
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Zlievanie železných a neželezných obyčajných kovov
Zlatníctvo, strieborníctvo, klenotníctvo a kovotepectvo
Spracovanie kameňa
Reklamná činnosť
Prevádzkovanie vlastnej ochrany strážna služba § 3 písm. a/ body 3,4,5,8 a 9 zákona č. 379/97 Z.z. o
prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností
Nákup a predaj výpočtovej techniky
Zlievanie drahých kovov (zhotovovanie legúr - zliatin, rafinácie drahých kovov a výroby polotovarov z drahých
kovov)
Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
Účtovná závierka štátneho podniku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená
zakladateľom podniku dňa 24.01.2019
Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka Mincovne Kremnica, š.p. k 31. decembru 2018 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa
§ 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra
2018
Štátny podnik nie je konsolidovanou účtovnou jednotkou. Súhrnná účtovná závierka verejnej správy za
rok 2018
Na základe novely č. 547/2011 Z.z. zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, je Mincovňa Kremnica, š.p. za účtovné
obdobie roku 2018 zahrnutá do Súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy za rok 2018. Túto súhrnnú účtovnú
závierku verejnej správy za rok 2018 zostavuje Ministerstvo financií SR v informačnom systéme Jednotného
účtovníctva štátu.
Informácia o zmene počtu štatutárnych zástupcov podniku
Riaditeľ podniku na základe svojej právomoci zmenil počet štatutárnych zástupcov podniku zo 4 na 3 k 31.12.2018.
Ku dňu zostavenia účtovnej závierky nebola daná skutočnosť zapísaná v Obchodnom registri.
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Počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet
zamestnancov
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka, z toho:
počet vedúcich zamestnancov

230

221

234

224

19

18

*počet vedúcich zamestnancov, ktorými sa rozumejú vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena
štatutárneho orgánu a vedúci zamestnanci, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca

II.

Informácie o prijatých postupoch
Účtovná závierka štátneho podniku je zostavená za predpokladu nepretržitého trvania podniku.
Účtovné metódy a zásady sa v bežnom účtovnom období nemenili a boli aplikované konzistentne.
Hodnoty v účtovnej závierke sú vykazované v eurocentoch, ak nie je uvedené inak.
Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu
euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou
bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným
a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.
Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov
Jednotlivé zložky majetku a záväzkov sú v štátnom podniku v súlade so zákonom o účtovníctve oceňované
nasledovne:
•

Dlhodobý nehmotný majetok obstarávacou cenou.

•

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou je ocenený obstarávacou cenou. Dlhodobý hmotný
majetok vytvorený vlastnou činnosťou je ocenený vlastnými nákladmi.

•

Dlhodobý finančný majetok obstarávaný kúpou je ocenený obstarávacou cenou.
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•

Zásoby podnik účtuje podľa spôsobu A v zmysle účtovnej osnovy a postupov účtovania pre
podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. Skladová evidencia je vedená elektronicky
v ekonomickom systéme IS MAX. Nakupované zásoby sú účtované v obstarávacích resp. skladových
cenách. Nedokončená výroba (vytvorené zásoby) sa oceňuje priamymi nákladmi vynaloženými na
materiál a cenu práce jednotlivých oddelení a nepriamymi nákladmi výrobnou réžiou. Zníženie
hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravných položiek k jednotlivým zásobám.

•

Finančný majetok - peňažné prostriedky v pokladni a na bežnom účte - je ocenený menovitou
hodnotou.

•

Pohľadávky sú ocenené menovitou hodnotou.

•

Záväzky a rezervy sú ocenené menovitou hodnotou.
Odpisový plán dlhodobého majetku podniku

Podnik účtoval o dlhodobom majetku v súlade s internou smernicou. Nehmotný majetok, ktorého obstarávacia
cena nedosahuje 2 400 EUR je účtovaný do spotreby na ťarchu účtu 518 - Ostatné služby. Nehmotný majetok,
ktorého obstarávacia cena je vyššia ako 2 400 EUR a doba využiteľnosti je dlhšia ako 1 rok je zaradený medzi
nehmotný dlhodobý majetok podniku.
O hmotnom majetku, ktorého obstarávacia cena je nižšia alebo rovná ako 1 700 EUR podnik účtuje ako o zásobách
na účte 112- Zásoby. Hmotný majetok nad túto obstarávaciu cenu podnik zaradil do dlhodobého hmotného majetku.
Špeciálny hmotný majetok obstaraný na konkrétnu zákazku (formy, jednoúčelové zariadenia) sa odpisuje časovou
metódou do ukončenia zákazky.
Podnik zostavil pre bežné účtovné obdobie odpisový plán pre dlhodobý majetok, ktorý obsahuje dobu odpisovania,
odpisové metódy a sadzby odpisov.
Tabuľka – odpisový plán dlhodobého majetku
Doba
Druh

odpisovania v

Metóda

Spôsob

rokoch

Technické zhodnotenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky

20 - 40

časová

lineárny

Budovy a stavby

20 - 40

časová

lineárny

Stroje prístroje zariadenia

4 - 12

časová

lineárny

Dopravné prostriedky

4 - 12

časová

lineárny

Hmotný majetok - na zákazku

podľa využiteľnosti

Nehmotný majetok

5

časová

lineárny

Informácie o oprave významných chýb minulých účtovných období.
Podnik počas roku 2018 nevykonal významnú opravu chýb minulých účtovných období.
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III.

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku
Tabuľka č.1
Bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný
majetok

Aktivované
náklady
na vývoj

Softvér

Oceniteľné
práva

Goodwill

Ostatný DNM

Obstarávaný
DNM

Poskytnuté
preddavky
na DNM

Spolu

b

c

d

e

f

g

h

i

a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia

296 435,48

Prírastky
Úbytky

-3 399,06

Presuny

3 000,00

Stav na konci účtovného
obdobia

296 036,42

0,00

9 950,00

306 385,48

3 000,00

0,00

3 000,00

-3 000,00

0,00

-6 399,06
3 000,00

0,00

9 950,00

305 986,42

Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci účtovného
obdobia

-246 276,48

-246 276,48

-31 295,00

-31 295,00

3 399,06

3 399,06

-274 172,42

-274 172,42

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

50 159,00

Stav na konci účtovného
obdobia

21 864,00

0,00

9 950,00

60 109,00

9 950,00

31 814,00

*Oprávky a opravné položky sú vyjadrené znamienkom mínus(-).
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Tabuľka č.2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný
majetok
a

Aktivované
náklady
na vývoj

Softvér

Oceniteľné
práva

Goodwill

Ostatný
DNM

Obstarávaný
DNM

Poskytnuté
preddavky
na DNM

Spolu

b

c

d

e

f

g

h

i

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia

296 435,48

0,00

296 435,48

Prírastky

11 940,00

11 940,00

Úbytky

-1 990,00

-1 990,00

9 950,00

306 385,48

Presuny
Stav na konci účtovného
obdobia

296 435,48

Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky

-215 283,48

-215 283,48

-30 993,00

-30 993,00

-246 276,48

-246 276,48

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

81 152,00

0,00

81 152,00

Stav na konci účtovného
obdobia

50 159,00

9 950,00

60 109,00

*Oprávky a opravné položky sú vyjadrené znamienkom mínus(-).

Podnik má zriadené záložné právo na dve položky dlhodobého nehmotného majetku voči úverovej
zmluve zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. v celkovej obstarávacej cene založeného
nehmotného majetku 136 917,- EUR.
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Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku
Tabuľka č.1
Bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný
majetok

Pozemky

a

b

Stavby

Samostatné
hnuteľné veci a
súbory
hnuteľných vecí

Pestovate
ľské celky
trvalých
porastov

Základné
stádo a
ťažné
zvieratá

Ostatný
DHM

Obstarávaný
DHM

Poskytnuté
preddavky
na DHM

Spolu

c

d

e

f

g

h

i

j

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia

219 978,05

10 158 569,20

18 258 067,21

Prírastky

256 860,93

57 520,00

740 248,02

196 074,92

28 950 995,39
936 322,94

-658 105,79

-246 912,92

-1 369 647,01

Úbytky

-20 559,55

-444 068,75

Presuny

223 885,44

434 220,35

10 361 895,09

18 248 218,81

-5 353 457,42

-12 304 597,18

-17 658 054,60

-340 167,09

-1 381 387,48

-1 721 554,57

20 559,55

444 068,75

464 628,30

-5 673 064,96

-13 241 915,91

-18 914 980,87

Stav na konci
účtovného obdobia

219 978,05

658 105,79
339 003,16

6 682,00

29 175 777,11

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
Stav na začiatku
účtovného obdobia

219 978,05

4 805 111,78

5 953 470,03

256 860,93

57 520,00

11 292 940,79

Stav na konci
účtovného obdobia

219 978,05

4 688 830,13

5 006 302,90

339 003,16

6 682,00

10 260 796,24

*Oprávky a opravné položky sú vyjadrené znamienkom mínus(-).
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Tabuľka č.2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný
majetok

Pozemky

Stavby

a

b

c

Samostatné
hnuteľné veci
a súbory
hnuteľných
vecí
d

Pestovateľské
celky trvalých
porastov

Základné
stádo a
ťažné
zvieratá

Ostatný
DHM

Obstarávaný
DHM

Poskytnuté
preddavky
na DHM

Spolu

e

f

g

h

i

j

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia

220 512,47

9 917 690,36

17 731 279,22

Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia

21 813,58

0,00

27 891 295,63

1 101 138,94

271 709,61

1 372 848,55

-214 189,61

-305 515,21

-534,42

0,00

-90 791,18

0,00

240 878,84

617 579,17

-866 091,59

219 978,05

10 158 569,20

18 258 067,21

256 860,93

-5 097 840,32

-11 312 869,51

-16 410 709,83

-256 151,52

-1 082 518,85

-1 338 670,37

534,42

90 791,18

91 325,60

-5 353 457,42

-12 304 597,18

-17 658 054,60

-7 633,58
57 520,00

28 950 995,39

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
Stav na začiatku
účtovného obdobia

220 512,47

4 819 850,04

6 418 409,71

21 813,58

Stav na konci
účtovného obdobia

219 978,05

4 805 111,78

5 953 470,03

256 860,93

11 480 585,80
57 520,00

11 292 940,79

*Oprávky a opravné položky sú vyjadrené znamienkom mínus(-).

Záložné právo na dlhodobý hmotný majetok
Dňa 31.01.2014 podnik zaregistroval v NCRzp záložné právo č. 1165/2014 – budúci záloh na všetky nakúpené
technológie na prevádzku Tlačiareň voči Slovenskej záručnej banke, a.s. na základe úverovej zmluvy na nákup
technológie pre prevádzku Tlačiareň a stavebných úprav od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky a.s. v rozsahu
poskytnutého rámca 6 500 000,- EUR.
Dňa 08.12.2015 podnik zaregistroval v NCRzp záložné právo č. 36154/2015 – záložné právo k hnuteľným veciam
podľa prílohy č. 1 Záložnej zmluvy č. 114139-2013/2015 na uspokojenie všetkých pohľadávok veriteľa Slovenskej
záručnej banky, a.s. z úverovej zmluvy č. 114139-2013 zo dňa 31.01.2014 vo výške 780 000,- EUR.
Dňa 04.11.2016 podnik zaregistroval v NCRzp záložné právo č. 30962/2016 – záložné právo podľa článku I. bod
1.2 Zmluvy o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 23547-2015 na zabezpečenie pohľadávok
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uvedených v bode 2.1 zmluvy v celkovej hodnote obstarávacích cien dlhodobého hmotného majetku 480 000,EUR.
Poistenie dlhodobého hmotného majetku
Podnik má poistený dlhodobý hmotný majetok v poisťovni ČSOB Poisťovňa a.s. Poistený je súbor hnuteľných
a nehnuteľných vecí, ktoré sú vedené v účtovnej evidencii podniku. Proti riziku lomu stroja je poistený vytypovaný
súbor strojov.
Motorové vozidlá sú poistené v Poisťovni Union a.s. Poistené sú všetky motorové vozidlá v užívaní podniku.
Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Dlhodobý
finančný majetok

Podielové
CP a podiely
v DÚJ

Podielové CP a
podiely v
spoločnosti s
podstatným
vplyvom

Ostatné
dlhodobé CP
a podiely

Pôžičky ÚJ
v konsol.
celku

a

b

c

d

e

Ostatný DFM

Pôžičky s
dobou
splatnosti
najviac
jeden rok

Obstarávaný
DFM

Poskytnuté
preddavky
na DFM

Spolu

f

g

h

i

j

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného
obdobia

74 407,68

2 320,00

76 727,68

Prírastky
Úbytky

-546,69

-546,69

Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia

73 860,99

2 320,00

76 180,99

Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného
obdobia

-74 407,68

-74 407,68

546,69

546,69

-73 860,99

-73 860,99

Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného
obdobia
Účtovná hodnota
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Stav na konci
účtovného
obdobia

2 320,00

2 320,00

2 320,00

2 320,00

*Opravné položky sú vyjadrené znamienkom mínus(-).
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Tabuľka č.2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý finančný
majetok

a

Podielové CP
Podielové CP a podiely v
a podiely
spoločnosti s
v DÚJ
podstatným
vplyvom
b

c

Ostatné
dlhodobé CP
a podiely

Pôžičky ÚJ v
konsol. celku

d

e

Ostatný DFM

Pôžičky s
dobou
splatnosti
najviac jeden
rok

Obstarávaný
DFM

Poskytnuté
preddavky
na DFM

Spolu

f

g

h

i

j

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia

70 315,68

Prírastky

2 320,00

72 635,68

4 092,00

4 092,00

Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia

74 407,68

2 320,00

76 727,68

Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky

-70 315,68

-70 315,68

-4 092,00

-4 092,00

-74 407,68

-74 407,68

Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Účtovná hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia

2 320,00

2 320,00

Stav na konci
účtovného obdobia

2 320,00

2 320,00

*Opravné položky sú vyjadrené znamienkom mínus(-).

Podnik nemá resp. nemal zriadené záložné právo, alebo obmedzené právo nakladať s dlhodobým
finančným majetkom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka resp. v bežnom účtovnom
období
Prehľad o štruktúre dlhodobého finančného majetku
Podnik vlastní 19 akcií na meno spoločnosti Prago-Union, a.s. v likvidácii, ktorých menovitá hodnota je 100 000,CZK za jednu akciu. Na základe pravidla opatrnosti má podnik zaúčtovanú opravnú položku v plnej výške cenných
papierov v držbe. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka podnik precenil kurzom Európskej centrálnej
banky menovitú hodnotu akcií na hodnotu v EUR a rozdiel k menovitej hodnote resp. k výške opravnej položky
zúčtoval na ťarchu účtu 563 – kurzové straty resp. 663 – kurzové zisky.
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Dňa 09.05.2016 bol založený do zbierky listín Obchodního rejsříku dokument – Uznesenie Mestského súdu Praha
1 o zrušení spoločnosti likvidáciou a menovaním likvidátora. Do dňa zostavenia účtovnej závierky nebola
spoločnosť Prago–Union, a.s. zlikvidovaná.
Prehľad o zásobách
V zásobách vykázaných v aktívach podniku sú zásoby: materiál, nedokončená výroba, výrobky, tovar a poskytnuté
preddavky na zásoby. Zníženie úžitkovej hodnoty zásob je vyjadrené opravnými položkami vytvorenými
k materiálu, výrobkom a tovaru.
Bežné účtovné obdobie

Opravné položky na zásoby
Stav OP na začiatku
účtovného obdobia

Tvorba OP*

Zúčtovanie OP
z dôvodu zániku
opodstatnenosti

b

c

d

a
Materiál

Zúčtovanie OP
z dôvodu vyradenia
majetku z
účtovníctva

Stav OP na konci
účtovného obdobia

e

f

-577 080,16

-39 106,63

112 911,01

0,00

-503 275,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Výrobky

-85 825,26

0,00

6 184,90

0,00

-79 640,36

Zvieratá

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-208 778,86

-6 171,00

69 176,30

0,00

-145 773,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej
výroby

Tovar
Nehnuteľnosť na predaj
Poskytnuté preddavky na zásoby
OP na zásoby spolu

-178 900,00

0,00

64 430,47

0,00

-114 469,53

-1 050 584,28

-45 277,63

252 702,68

0,00

-843 159,23

*Hodnota a tvorba opravných položiek je vyjadrená znamienkom mínus(-).

Dôvod tvorby opravnej položky k zásobám – prechodné znehodnotenie na základe odborného odhadu budúceho
predaja týchto zásob. Dôvodom tvorby opravnej položky k poskytnutým preddavkom na zásoby bolo nedodanie
materiálu od dodávateľa podľa zmluvy o dielo. Mincovňa Kremnica, š.p. vedie súdny spor s predmetným
dodávateľom.
Podnik nemá resp. nemal zriadené záložné právo, alebo obmedzené právo nakladať so zásobami ku
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka resp. v bežnom účtovnom období.
Poistenie zásob
Podnik má poistené zásoby, ku ktorým má vlastnícke právo a zásoby z komisionárskeho obchodu v podnikovej
predajni. Zásoby sú poistené proti riziku poškodenia a zničenia živelnou poistnou udalosťou.
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Prehľad o pohľadávkach
Bežné účtovné obdobie

Opravné položky k pohľadávkam

Stav OP
na začiatku
účtovného
obdobia
b

a
Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku
Pohľadávky voči spoločníkom, členom
a združeniu
Iné pohľadávky
Opravné položky na pohľadávky spolu

Zúčtovanie OP
z dôvodu vyradenia
majetku z
účtovníctva
e

Zúčtovanie OP
z dôvodu zániku
opodstatnenosti
d

Tvorba OP
c

Stav OP na konci
účtovného obdobia
f

-95 642,11
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

23 805,23
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-71 836,88
0,00
0,00

0,00
0,00
-95 642,11

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
23 805,23

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
-71 836,88

* Hodnota a tvorba opravných položiek je vyjadrená znamienkom mínus(-).
Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok (v brutto hodnote)

Názov položky

V lehote splatnosti

Po lehote splatnosti

Pohľadávky spolu

a

b

c

d

Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku

2 659,70

0,00

2 659,70

Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ

0,00

0,00

0,00

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

0,00

0,00

0,00

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu

0,00

0,00

0,00

Iné pohľadávky

0,00

0,00

0,00

2 659,70

0,00

2 659,70

Dlhodobé pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku

4 451 989,17

74 432,61

4 526 421,78

Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ

0,00

0,00

0,00

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

0,00

0,00

0,00

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu

0,00

0,00

0,00

Sociálne poistenie
Daňové pohľadávky a dotácie
Iné pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky spolu

0,00

0,00

0,00

29 939,97

0,00

29 939,97

5 803,50

0,00

5 803,50

4 487 732,64

74 432,61

4 562 165,25

Informácie o pohľadávkach na ktoré bolo zriadené záložné právo
Podnik na základe podpísanej zmluvy č. 114139-2013 s bankou SZRB, a.s. o poskytnutí peňažných prostriedkov
zriadil záložné právo na pohľadávky týkajúce sa tlače kontrolných známok a pohľadávky z prenájmu nehnuteľností
nachádzajúcich sa v správe podniku na ulici ČSA, Kremnica spolu v maximálnej hodnote 6 500 000,- EUR.
Podnik na základe podpísanej zmluvy č. 230527 s bankou SZRB, a.s. o poskytnutí peňažných prostriedkov ako
kontokorentný úver zriadil záložné právo na pohľadávky týkajúce sa zákazky pre zahraničného partnera do
maximálnej výšky 1 200 000,- EUR. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky podnik nečerpal kontokorentný úver.
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Informácie o krátkodobom finančnom majetku
Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladni podniku, ceniny vo vlastníctve podniku a finančné účty
v bankách.

Názov položky
Pokladnica, ceniny
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

40 544,67

5 338,56

4 223 988,76

4 475 135,80

4 264 533,43

4 480 474,36

Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej
banky termínované
Peniaze na ceste
Spolu

Finančnými účtami v bankách môže podnik voľne disponovať okrem bežných účtov vedených v SZRB,
a. s., na ktoré má zriadené záložné právo na pohľadávku na účet voči úverovej zmluve č. 114139-2013
a č. 235547-2015.
Informácie o významných položkách časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období
Podnik na účty časového rozlíšenia nákladov budúcich období ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
zúčtoval náklady budúcich období, z ktorých významnú položku tvorili poistenia majetku na nasledujúci štvrťrok
spolu vo výške 5 708,85 EUR, náklady budúcich období na poplatky vo výške 12 314,84 EUR a náklady budúcich
období na licencie vo výške 925,02 EUR.
Na účte náklady budúcich období dlhodobé podnik ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka zúčtoval
licenčný poplatok vo výške 58,98 EUR a poplatok za doménu vo výške 13,24 EUR.
Na účte príjmy budúcich období ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka podnik zúčtoval vyúčtovací
rozdiel z príjmu za službu vo verejnom záujme voči MFSR za tlač kontrolných známok na alkohol a tabakové
výrobky za rok 2018 vo výške 175 272, 85 EUR.
Informácie o kmeňovom imaní
Kmeňové imanie podniku ku dňu účtovnej závierky je zapísané v obchodnom registri v hodnote 15 400 000,- EUR.
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Informácie o rozdelení disponibilného zisku za rok 2017
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Názov položky
Účtovný zisk

696 832,20

Rozdelenie účtovného zisku

Bežné účtovné obdobie

Prídel do zákonného rezervného fondu

665 979,72

Prídel do štatutárnych a ostatných fondov
Prídel do sociálneho fondu

10 452,48

Prídel na zvýšenie základného imania
Úhrada straty minulých období
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom

20 400,00

Iné
Spolu

696 832,20

Návrh na rozdelenie disponibilného zisku za rok 2018
Rozdelenie disponibilného zisku je v kompetencii zriaďovateľa.
p.č.

položky

suma v EUR

disponibilný zisk za rok 2018 po zdanení

710 368,15

1

navýšenie základného imania

600 000,00

2

dotácia do rezervného fondu

7 364,77

3

dotácia do sociálneho fondu

10 655,52

4

nerozdelený zisk (jeho použitie určí zakladateľ)

92 347,86

Informácie o zmenách v rezervách
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Názov položky

a

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

Stav na konci
účtovného
obdobia

b

c

d

e

f

Dlhodobé rezervy, z toho:
Krátkodobé rezervy, z toho:

158 014,90

245 578,59

-158 014,90

245 578,59

nevyčerpané dovolenky

85 413,34

101 269,02

-85 413,34

101 269,02

ročné odmeny

60 109,92

22 470,24

-60 109,92

22 470,24

-2 291,64

0,00

-10 200,00

11 300,00

odchodné
audit účtovnej závierky, výročná správa

2 291,64
10 200,00

11 300,00

na demoláciu budov

67 307,89

67 307,89

nevyfakturované služby

43 231,44

43 231,44
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*Hodnota použitia a zrušenia rezerv je vyjadrená znamienkom mínus(-).

Všetky rezervy vytvorené k 31.12.2018 budú použité počas roku 2019, resp. nepoužitá časť ku dňu zostavenia
účtovnej závierky za rok 2019 bude zrušená.
Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Názov položky

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

Stav na konci
účtovného
obdobia

b

c

d

e

f

a
Dlhodobé rezervy, z toho:
Krátkodobé rezervy, z toho:
nevyčerpané dovolenky
ročné odmeny

597 841,77

158 014,90

-597 841,77

158 014,90

76 060,31

85 413,34

-76 060,31

85 413,34

487 674,81

60 109,92

-487 674,81

60 109,92

odchodné

2 291,64

audit účtovnej závierky, výročná správa

10 200,00

nevyfakturované služby

23 906,65

10 200,00

2 291,64
-10 200,00

10 200,00

-23 906,65

0,00

*Hodnota použitia a zrušenia rezerv je vyjadrená znamienkom mínus(-).

Informácie o záväzkoch:

Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Dlhodobé záväzky spolu

651 368,93

619 929,19

Záväzky do lehoty splatnosti

651 368,93

619 929,19

Krátkodobé záväzky spolu

3 808 609,55

2 693 749,64

Záväzky do lehoty splatnosti

3 778 159,74

2 671 864,26

Záväzky po lehote splatnosti

30 449,81

21 885,38

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

294 041,19

286 586,46

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov

41 286,36

36 844,92

Tvorba sociálneho fondu zo zisku

10 452,48

20 357,72

0

0,00

Tvorba sociálneho fondu spolu

51 738,84

57 202,64

Čerpanie sociálneho fondu

-77 516,10

-49 747,91

Konečný zostatok sociálneho fondu

268 263,93

294 041,19

Názov položky
Začiatočný stav sociálneho fondu

Ostatná tvorba sociálneho fondu

*Hodnota čerpania sociálneho fondu je vyjadrená znamienkom mínus(-).
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Informácie o bankových úveroch.
Dňa 30.01.2014 podpísal podnik úverovú zmluvu na financovanie rekonštrukcie nehnuteľnosti a kúpu technológie
na tlačenie kontrolných známok na alkohol a tabak a zaplatenie poplatku za poskytnutie úveru. Zmluva bola
podpísaná so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a.s. Suma úverového rámca je 6 500 000,- EUR.
Úverová zmluva je založená Záložnou zmluvou na pohľadávky z tlače kontrolných známok a prenájmu priestorov
na ulici ČSA, Zmluvou o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam – budúci záloh, Zmluvou o zriadení
záložného práva na nehnuteľnosti a Zmluvou o zriadení záložného práva k pohľadávke k účtu.
Dňa 07.09.2015 podpísal podnik úverovú zmluvu na financovanie nákupu tlačiarenskej technológie a rekonštrukciu
priestorov. Zmluva bola podpísaná so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a.s. Suma úverového rámca je
400 000,- EUR. Úverová zmluva je založená Zmluvou o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Zmluvou
o uzavretí budúcej zmluvy (záložné právo na financujúcu technológiu) a Zmluvou o zriadení záložného práva
k hnuteľným veciam.
Dňa 19.06.2018 podnik podpísal dodatok č. 1 k úverovej zmluve na peňažné prostriedky formou kontokorentného
úveru (zo dňa 20.07.2017) v maximálnej výške 1 000 000,- EUR na obdobie 1 roku. Zmluva bola podpísaná so
Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a.s. Úverová zmluva je založená Zmluvou o zriadení záložného práva
k pohľadávke z účtu a Zmluvou o zriadení záložného práva na pohľadávky.
Dňa 14.07.2017 podpísal podnik rámcovú úverovú zmluvu na poskytnutie krátkodobého financovania formou
krátkodobých fixných čerpaní, bankových záruk a dokumentárnych akreditívov v maximálnej výške 7 000 000,USD na obdobie 3 rokov.

Názov položky

Mena

Úrok p.a. v %

Dátum splatnosti

Suma istiny
v príslušnej mene za
bežné účtovné
obdobie

a

b

c

d

e

Suma istiny v eurách
za bežné účtovné
obdobie

Suma istiny v príslušnej
mene za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

f

g

Dlhodobé bankové úvery
Investičný úver

EUR

3,70

21.10.2024

3 900 032,00

3 900 032,00

4 550 024,00

Investičný úver

EUR

3,70

21.6.2023

207 098,36

207 098,36

259 898,36

Krátkodobé bankové úvery
Kontokorentný úver

EUR

1M Euribor +
0,95% p.a.

19.7.2019

Rámcová zmluva

EUR

Príslušný Euribor
+ 1,2% p.a.

13.7.2020

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív
Podnik na účtoch časového rozlíšenia účtoval ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka zostatok
z poskytnutej dotácie na čističku olejov – výnosy budúcich období, pričom hodnota krátkodobých výnosov budúcich
období je vo výške odpisov zariadenia 1 438,- EUR a hodnota dlhodobých výnosov budúcich období bola 843,69
EUR.
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Informácie o odloženej a splatnej dani z príjmu
Tabuľka č. 1

Názov položky

Bežné účtovné obdobie

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

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

-1 824 305,07

-1 551 846,30

689 583,07

871 685,21

2 513 888,14

2 423 531,51

21,00

21,00

Odložená daňová pohľadávka
Uplatnená daňová pohľadávka
Zaúčtovaná ako náklad
Zaúčtovaná do vlastného imania

144 812,00

183 054,00

38 242,00

174 295,00

38 242,00

174 295,00

Odložený daňový záväzok
Zmena odloženého daňového záväzku
Zaúčtovaná ako náklad
Zaúčtovaná do vlastného imania
Iné

527 917,00

508 942,00

18 975,00

83 748,00

18 975,00

83 748,00

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou
základňou, z toho:
odpočítateľné
zdaniteľné
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty
Sadzba dane z príjmov ( v %)

Tabuľka č. 2

a

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Názov položky
Základ dane

Daň

Daň v %

Základ dane

Daň

Daň v %

a

b

c

d

e

f

x

x

x

x

Výsledok hospodárenia pred
zdanením, z toho:

894 120,29

teoretická daň

x

Daňovo neuznané náklady
Výnosy nepodliehajúce dani

957 766,52

187 765,26

21,00

311 825,91

65 483,44

21,00

-424 140,48

-89 069,50

21,00

-165 656,75

-34 787,92

21,00

x

201 130,97

21,00

667 570,72

140 189,85

21,00

-2 287 964,33

-480 472,51

21,00

-662 627,09

Vplyv nevykázanej odloženej daňovej
pohľadávky
Umorenie daňovej straty
Zmena sadzby dane
Odpočet daňovej licencie

-2 880,00

Spolu

616 148,97

126 511,28

21,00

Splatná daň z príjmov

x

126 511,28

21,00

Odložená daň z príjmov

x

Celková daň z príjmov

x

MF SR č. 18009/2014
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x

2 880,00

21,00

57 217,00

x
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x
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Informácie o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie
Podnik ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka nemal obsahovú náplň pre tento bod poznámok.

IV.

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát
Informácie o tržbách
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Tržby za vlastné výrobky

18 042 628,94

Tržby z predaja služieb
Tržby za tovar

18 158 875,06

412 415,54

234 851,72

3 315 010,58

3 799 362,68

21 770 055,06

22 193 089,46

Výnosy zo zákazky
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou
Čistý obrat celkom

Významné položky tržieb

Tržby za mincové a medailérske
výrobky
Oblasť odbytu

a

Bezprostredne
Bežné účtovné predchádzajúce
obdobie
účtovné
obdobie
a

b

Tržby za tovar

Tržby za kontrolné známky

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie

Bežné
účtovné
obdobie

c

d

e

Tržby za ostatné výrobky a
služby

Bezprostredne
Bezprostredne
predchádzajúce Bežné účtovné predchádzajúce
účtovné
obdobie
účtovné
obdobie
obdobie
f

g

h

Slovensko
Zahraničie

3 996 959
12 674 181

5 122 725
11 619 811

2 801 321
513 690

3 261 213
538 150

1 371 489

1 416 339

412 416

234 852

Spolu

16 671 140

16 742 536

3 315 011

3 799 363

1 371 489

1 416 339

412 416

234 852
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Informácie o stave vnútroorganizačných zásob
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky
Konečný zostatok
a

b

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
Výrobky
Zvieratá

Konečný
zostatok
c

Začiatočný
stav
d

Bežné účtovné
obdobie
e

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
f

1 669 564,77
1 722 489,80
0,00

1 936 830,61
729 116,76
0,00

3 000 034,91
683 777,01
0,00

-267 265,84
993 373,04
0,00

-1 063 204,30
45 339,75
0,00

Spolu

3 392 054,57

2 665 947,37

3 683 811,92

726 107,20

-1 017 864,55

Manká a škody
Reprezentačné
Dary
Zmena opravných položiek z výrobkov
Zmena opravných položiek k nedokončenej výrobe
Iné

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

0,00
9 172,10
2 713,04
6 184,90

x

x

x

0,00
3 511,08
1 384,58
136 605,37
142 851,31
1 743,96

x

x

x

744 177,24

-731 768,25

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze
ziskov a strát
*Tvorba OP je vyjadrená znamienkom mínus (-)

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov

Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

1 093 838,39

2 038 479,93

1 033 597,03

1 914 281,30

Významné položky pri aktivácii nákladov:
z toho: aktivácia tovaru
z toho: aktivácia materiálu
z toho: aktivácia služieb
z toho: aktivácia dlhodobého majetku

53 454,69

15 974,29

388,94

108 224,34

6 397,73

Informácie o ostatných výnosoch z hospodárskej činnosti
Názov položky

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti:
z toho: tržby z predaja kovového odpadu

Bežné účtovné obdobie

2 201 955,80

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
1 883 516,13

191 487,61

52 551,44

z toho: tržby z predaja prebytočného materiálu zo skladu

25 465,15

197 823,37

z toho: peňažná náhrada za službu vo verejnom záujme

1 756 645,50

1 563 870,83

z toho: zmluvné pokuty, penále
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Informácie o výnosoch z finančnej činnosti
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Finančné výnosy:
z toho: kurzové zisky:
z toho: kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
z toho: ostatné významné položky finančných výnosov:
z toho: úrokové výnosy

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

128 172,89

61 481,05

128 046,72
85 012,09
126,17
126,17

61 420,97
4 209,43
60,08
60,08

Informácie o nákladoch za poskytnuté služby
Názov položky

Náklady za poskytnuté služby:

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

2 090 792,67

2 843 032,43

z toho: náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

11 300,00

10 200,00

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky

11 300,00

10 200,00

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:

2 079 492,67

2 832 832,43

z toho: opravy a údržba

398 351,41

464 350,34

z toho: externá kooperácia

413 783,74

834 416,88

z toho: zahraničná preprava

288 731,27

289 612,28

z toho: strážna služba

192 417,48

166 985,97

z toho: obstarávateľské odmeny

272 249,75

533 657,45

z toho: ostatné služby nehmotnej povahy

169 934,83

109 522,58

z toho: právne služby, znalecké posudky

49 699,24

44 191,77

Informácie o celkovej sume osobných nákladov
Názov položky
Osobné náklady
z toho: mzdové náklady
z toho: ostatné náklady na závislú činnosť
z toho: sociálne a zdravotné poistenie
z toho: sociálne zabezpečenie

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

4 453 011,45

3 565 294,07

3 125 083,25

2 489 961,23

43 500,00

22 320,00

1 095 354,92

889 756,23

189 073,28

163 256,61

Informácie o sume významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti
Názov položky
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:
náklady na predaný tovar

Bežné účtovné obdobie
22 595 216,02

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
20 869 705,16

2 674 003,58

2 989 645,83

13 511 091,87

12 728 918,19

osobné náklady

4 453 011,45

3 565 294,07

odpisy dlhodobého majetku

1 752 849,57

1 369 128,95

spotreba materiálu a energií

opravné položky k pohľadávkam

-79 869,90

230 797,77

opravné položky k zásobám

45 277,63

-335 849,45

dane a poplatky

39 598,36

30 049,32
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Informácie o sume významných položiek finančných nákladov
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Finančné náklady:

358 070,40

774 294,21

z toho: kurzové straty:

108 961,75

487 468,94

15 860,48

77 065,18

z toho: kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka
z toho: poplatky za bankové záruky
z toho: nákladové úroky

73 893,19

82 197,74

168 516,21

195 102,16

Informácie o celkovej sume nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

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

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

11 300,00

10 200,00

8 500,00

7 200,00

2 800,00

3 000,00

iné uisťovacie audítorské služby
súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby

Mincovňa Kremnica, š.p. na základe zmluvy o Tlači kontrolných známok uzatvorenej so Slovenskou republikou
zastúpenou Ministerstvom Financií SR, má nárok na vyplatenie peňažnej náhrady za službu vo verejnom záujme.
Platná zmluva vrátane dodatkov je zverejnená v centrálnom registri zmlúv.
Podnik na základe zmluvy o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 955/08/02 v roku 2008 dostal účelovú
dotáciu vo výške 17 260,84 EUR (520 000,- SKK) na úhradu nákladov súvisiacich s realizáciou projektu: obstaranie
technologického zariadenia značky Kleentek ELC R25SP. Podnik predmetné zariadenie zaradil do dlhodobého
hmotného majetku do odpisovej skupiny 3 (12 rokov). Výška dotácie je v súlade s postupmi účtovania a zákonom
o dani z príjmu zúčtovávaná do výnosov podniku v presnej výške ročných odpisov zariadenia. V roku 2018 táto
výška predstavovala 1 438,- EUR.

V.

Informácie o iných aktívach a iných pasívach
Podmienené aktíva

K 31.12.2018 podnik evidoval 2 súdne spory na uznanie svojich pohľadávok voči dlžníkom v celkovej sume
206 947,11 EUR plus príslušenstvo. Z toho má vo svojej súvahe evidovaných pohľadávok, ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka sumu 148 553,80 EUR, z dôvodu, že dlžník počas roku 2018 čas svojho záväzku voči
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podniku splatil. Na základe tejto skutočnosti podnik požiadal dočasne o pozastavenie súdneho sporu. Podnik má
na tieto pohľadávky vytvorenú opravnú položku v 100% hodnoty.
Podnik k 31.12.2018 neevidoval žiadny súdny spor vedený voči spoločnosti.
Podmienené záväzky
Podnik ďalej na svojich podsúvahových účtoch účtuje výšku záložných práv, ktoré sú zapísané v NCRzp
k 31.12.2018 vo výške 8 960 000,- EUR.
Podnik mal k 31.12.2018 otvorené podmienené záväzky z poskytnutých záruk za svoje zahraničné zákazky vo
výške 2 965 161,00 EUR. Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie boli tieto podmienené záväzky
z poskytnutých záruk vo výške 2 416 596,93 EUR.

VI.

Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Do dňa zostavenia účtovnej závierky neboli známe žiadne skutočnosti, ktoré by ovplyvnili účtovný rok 2018 a neboli
zaúčtované.
Odo dňa 31.12.2018 do dňa zostavenia účtovnej závierky neboli zistené žiadne udalosti, ktoré by si vyžadovali
úpravu alebo vykázanie v tejto účtovnej závierke a neboli zaúčtované.

VII.

Informácie o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami
Zmluva o tlači kontrolných známok

Dňa 15.10.2014 uzatvorila Mincovňa Kremnica, š.p. a Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií
zmluvu o tlači kontrolných známok za účelom zabezpečenia tlače kontrolných známok určených na označovanie
spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a tlače kontrolných známok určených na označovanie
spotrebiteľského balenia liehu, ako aj za účelom plnenia ďalších súvisiacich povinností vyplývajúcich zo zákona č.
106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o spotrebnej dani z tabakových výrobkov“) a zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o spotrebnej dani z liehu“) spoločne označované aj ako „zákony
o spotrebných daniach“ v príslušnom gramatickom tvare. Na účely tejto zmluvy sa používajú rovnaké pojmy,
odborné termíny, resp. pomenovanie osôb a rolí, ktoré sú ustanovené v právnych predpisoch, s ktorými je táto
zmluva previazaná.
Ministerstvo je podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
v znení neskorších predpisov ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť financií, daní a poplatkov. Mincovňa je
štátny podnik, ktorý bol zriadený zakladacou listinou Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a
elektrotechniky č. 22/1988 zo dňa 27.6.1988 podľa § 18 zák. č. 88/88 Zb. o štátnom podniku a predmetom jej
činnosti je od 23. januára 2013 aj polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín. Mincovňa je oprávnená
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tlačiť kontrolné známky podľa zákonov o spotrebných daniach. Zároveň Mincovňa spĺňa všetky technické
podmienky na to, aby mohla vykonávať tlač kontrolných známok v kvalite a množstve v súlade so zákonmi
o spotrebných daniach a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.
Tlač kontrolných známok vykonávaná na základe tejto Zmluvy medzi Zmluvnými stranami je službou vo verejnom
záujme v súlade s rozhodnutím Komisie z 20.12.2011 o uplatňovaní článku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní
Európskej únie na štátnu pomoc vo forme náhrady za službu vo verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom
povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu (2012/21/EÚ).
Zmluva je uzatvorená za účelom aplikácie mechanizmu tlače a distribúcie kontrolných známok určeného na
označovanie spotrebiteľského balenia liehu a tabakových výrobkov, s cieľom zúžiť okruh osôb, ktoré budú mať
vedomosť o ochranných prvkoch na kontrolných známkach, zjednodušiť kontrolu pravosti kontrolných známok,
eliminovať možnosti falšovania kontrolných známok a v neposlednom rade, eliminovať nelegálne vyrobený
alkoholický nápoj, ktorým je lieh a tabakové výrobky, za účelom podporiť ochranu zdravia obyvateľov Slovenskej
republiky.
Špecifikácia podmienok finančnej náhrady podniku
Podniku prináleží za riadnu a včasnú tlač KZ v súlade s ustanoveniami Zmluvy o tlači kontrolných známok
a prílohami finančná náhrada. Výška finančnej náhrady je podľa Zmluvy stanovená na základe vzájomne
odsúhlaseného mechanizmu a parametrov, ktorými sa pokrývajú vyvolané náklady Mincovne v podobe nákladov
na vybudovanie tlačiarne KZ, vrátane ďalších súvisiacich celkov (ako napr. skladové hospodárstvo a bezpečnostné
opatrenia), mzdových nákladov, režijných nákladov, materiálu a tovaru spotrebovaného pri tlači KZ. Zmluva o tlači
kontrolných známok vrátane jej platných dodatkov a príloh je uvedená v Centrálnom registri zmlúv.
Za bežné účtovné obdobie podnik zaúčtoval peňažnú náhradu vyplývajúcu z tejto zmluvy vo výške 1 765 645,50
EUR, čo tvorí 7% všetkých výnosov podniku za bežné účtovné obdobie.
Úverová zmluva so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou (SZRB)
SZRB má rovnakého zriaďovateľa ako podnik. Na financovanie rekonštrukcie nehnuteľnosti a kúpu technológie na
tlačenie kontrolných známok na alkohol a tabak a zaplatenie poplatku za poskytnutie úveru podnik dňa 30.01.2014
podpísal úverovú zmluvu. Suma úverového rámca je 6 500 000,- EUR. Úverová zmluva je založená Záložnou
zmluvou na pohľadávky z tlače kontrolných známok a prenájmu priestorov na ulici ČSA, Zmluvou o zriadení
záložného práva k hnuteľným veciam – budúci záloh, Zmluvou o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti
a Zmluvou o zriadení záložného práva k pohľadávke k účtu.
Podnik za bežné účtovné obdobie zúčtoval do nákladov úroky z úveru vo výške 159 666,32 EUR. Zmluva vrátane
všetkých záložných zmlúv a dodatkov je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv. Úverová zmluva je realizovaná
za bežných trhových podmienok.
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Úverová zmluva so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou (SZRB)
Dňa 07.09.2015 podpísal podnik úverovú zmluvu na financovanie nákupu tlačiarenskej technológie a rekonštrukciu
priestorov. Zmluva bola podpísaná so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou. Suma úverového rámca je
400 000,- EUR. Úverová zmluva je založená Zmluvou o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Zmluvou
o uzavretí budúcej zmluvy (záložné právo na financujúcu technológiu) a Zmluvou o zriadení záložného práva
k hnuteľným veciam. Podnik za bežné účtovné obdobie zúčtoval do nákladov úroky z úveru vo výške 8 831,85
EUR. Úverová zmluva je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv. Úverová zmluva je realizovaná za bežných
trhových podmienok.
Úverová zmluva so Slovenskou Záručnou a rozvojovou bankou (SZRB)
Dňa 19.06.2018 podpísal podnik dodatok č. 1 k úverovej zmluve na poskytnutie peňažných prostriedkov formou
kontokorentného úveru zo dňa 20.07.2017. Zmluva aj dodatok č. 1 boli podpísané so Slovenskou záručnou
a rozvojovou bankou. Suma kontokorentného rámca je 1 000 000,- EUR. Zmluva je podpísaná a platná na obdobie
1 roka, dodatok je tiež platný na obdobie 1 roka. Úverová zmluva je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv.
Úverová zmluva je realizovaná za bežných trhových podmienok.
Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov
Podnik vyplatil v bežnom účtovnom období členom štatutárnych orgánov v rámci závislej činnosti peňažný príjem
vo výške 253 396,- EUR a nepeňažný príjem vo výške 3 139,- EUR. Za bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie podnik vyplatil členom štatutárnych orgánov v rámci závislej činnosti peňažný príjem vo výške 236 425,EUR a nepeňažný príjem vo výške 3 206,- EUR.
Podnik vyplatil v bežnom účtovnom období členom dozorných orgánov peňažný príjem vo výške 46 900,- EUR. Za
bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie podnik vyplatil členom dozorných orgánov peňažný príjem vo
výške 25 320,- EUR.
Členom štatutárnemu orgánu, ani členom dozorných orgánov neboli v roku 2018 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky
alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov.

VIII.

Ostatné informácie
Informácia o udelení výlučného práva

Informácia o udelení práva poskytovať služby vo verejnom záujme je uvedená v článku VII. Bod 1. a 2.
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IX.

Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Položka vlastného imania

a
Základné imanie

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

b

c

d

e

f

15 400 000,00

Ostatné kapitálové fondy

15 400 000,00

97 288,23

Zákonný rezervný fond

97 288,23

4 218 758,23

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia

696 832,20

710 368,15

Ostatné položky vlastného imania

-30 852,48

665 979,72

4 884 737,95

-696 832,20

710 368,15

30 852,48

Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Položka vlastného imania

a
Základné imanie
Ostatné kapitálové fondy

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

b

c

d

e

f

15 400 000,00
97 288,23

Zákonný rezervný fond

2 899 934,92

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia

1 357 181,03

Ostatné položky vlastného imania
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15 400 000,00
97 288,23
696 832,20
-38 357,72

1 318 823,31

4 218 758,23

-1 357 181,03

696 832,20

38 357,72
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X.

Prehľad peňažných tokov

Peňažnými prostriedkami sa rozumejú peňažné hotovosti a peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách. Na
zostavenie prehľadu peňažných tokov bola použitá nepriama metóda vykazovania na peňažné toky z prevádzkovej
činnosti a priama metóda na vykazovanie prevádzkových tokov z investičnej a finančnej činnosti. Podnik
nevykazoval žiadne peňažné ekvivalenty ku dňu zostavenia účtovnej závierky.
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

Označenie
položky

Obsah položky

Z/S

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)

A.1.

Nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1.1 až A
1.13) (+/-)

A.1.1.

Skutočnosť v eurách
Bezprostredne
Bežné účtovné
predchádzajúce
obdobie
účtovné obdobie
894 120

957 767

1 436 818

1 043 330

1 752 850

1 369 129

A.1.2.

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (+)
Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení do
nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)

A.1.3.

Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)

A.1.4.

Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)

A.1.5.

Zmena stavu opravných položiek (+/-)

-231 230

-599 178

A.1.6.

Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)

-172 929

-2 793

A.1.7.

Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)

A.1.8.

Úroky účtované do nákladov (+)

168 516

195 102

A.1.9.

-126

-60

-80 299

0

61

72 973

A..1.13.

Úroky účtované do výnosov (-)
Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka (-)
Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka (+)
Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)
Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou
tých ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach (+/-)

-24

-11

A.2.

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (súčet A.2.1 až A.2.4.)

-1 321 965

-284 166

A.2.1.

Zmena stavu pohľadávok z prevádzkových činností (-/+)

-2 355 614

682 480

A.2.2.
A.2.3.
A.2.4.

Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)
Zmena stavu zásob (-/+)
Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (len toho, ktorý nie je súčasťou peňažných ekvivalentov) (-/+)

1 468 868
-435 219

-746 877
-219 768

A*

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných
častiach Cash Flow (+/-) (súčet Z/S + A.1.+A.2.)

1 008 973

1 716 931

A.3.

Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činností (+)

A.4.

Výdavky na zaplatené úroky (-)

A.5.

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)

A.6.

A.1.10.
A.1.11.
A.1.12.

8 168

126

60

-168 516

-195 102

Výdavky na zaplatené dividend a iné podiely na zisku (-)

-30 852

-38 358

Peňažné toky z prevádzkových činností (+/-) súčet Z/S + A.1. až A.6.)

809 731

1 483 531

A.7.
A.8.

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky z výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností, alebo
finančných činností (-/+)
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú čin. (+)

289 292

-327 679

A.9.

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)

A.

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti ( súčet Z/S A 1 až A 10)

1 099 023

1 155 852
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Peňažné toky z investičnej činnosti

Ozn. polož.
B.1.
B.2.

Obsah položky

B.15.
B.16.

Výdavky s obstaraním DNM (-)
Výdavky na obstaranie DHM (-)
Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou
cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty, resp. sú určené na obchod. (-)
Príjmy z predaja DNM (+)
Príjmy z predaja DHM (+)
Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách s výnimkou cenných
papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj a obchodovanie (+)
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou
konsolidovaného celku (-)
Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých UJ inej UJ, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek
poskytovaných UJ, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)
Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých UJ tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek
poskytovaných UJ, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)
Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)
Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou ak sú učené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky
považujú za peňažné toky z finančných činností (-)
Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa považujú za
peňažné toky z finančných činností (+)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné ich začleniť do investičných činností (-)
Príjmy mimoriadneho charakteru. vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)

B.17.
B.18.

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)
Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)

B.19.

Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

B.3.
B.4.
B.5.
B.6.
B.7.
B.8.
B.9.
B.10.
B.11.
B.12.
B.13.
B.14.

B.

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti

(súčet B 1 až B 19)

Skutočnosť v eurách
Bezprostredne
Bežné účtovné
predchádzajúce
obdobie
účtovné obdobie
-692 410

-9 950
-1 158 659

-692 410

-1 168 609

Peňažné toky z finančnej činnosti

Ozn.
polož.
C.1.
C.1.1.
C.1.2.
C.1.3.
C.1.4.
C.1.5.
C.1.6

Obsah položky

Peňažné toky vo vlastnom imaní ( súčet C.1.1 až C.1.8.)

Skutočnosť v eurách
Bezprostredne
Bežné účtovné
predchádzajúce
obdobie
účtovné obdobie

0

0

C.1.8

Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)
Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkom alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)
Prijaté peňažné dary (+)
Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)
Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)
Výdavky spojené zo znížením fondov vytvorených účtovná jednotkou (-)
Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je
účtovnou jednotkou (-)
Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)

C.2

Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1 až C.2.9.)

-702 792

-702 792

C.2.1
C.2.2.

Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)
Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)
Príjmy z úverov, ktoré účtovná jednotke poskytla banka s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie
hlavného predmetu činnosti (+)

0

1 500 000

C.1.7.

C.2.3.

MF SR č. 18009/2014

Strana 27

DIČ 2 0 2 0 4 5 3 4 7 9
IČO 0 0 0 1 0 4 4 8

Poznámky Úč PODV 3- 01

Ozn.
polož.

Obsah položky

C.2.4.

Výdavky na splácanie úverov, ktoré poskytla UJ banka s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie
hlavného predmetu činnosti (-)

C.2.5.

Príjmy z prijatých pôžičiek (+)

C.2.6
C.2.7.

Výdavky na splácanie pôžičiek (-)
Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)

C.2.8.

Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti UJ, s výnimkou
tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov(+)

C.2.9.

Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej
jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti CF (-)

C.3.

C.7.

Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých čo sa začleňujú do prevádzkových činností
(-)
Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za
peňažné toky z investičnej činnosti (-)
Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou ak sú určené na predaj alebo obchodovanie alebo ak sa považujú za
peňažné toky z investičnej činnosti (+)
Výdavky na daň z príjmov UJ, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)

C.8.

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosti (+)

C.9.

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosti (-)

C.

Čisté peňažné toky z finančných činností

C.4.
C.5.
C.6.

(súčet C 1 až C 9)

Skutočnosť v eurách
Bezprostredne
Bežné účtovné
predchádzajúce
obdobie
účtovné obdobie

-702 792

-2 202 792

0

0

-702 792

-702 792

Skutočnosť v eurách
Ozn.
polož.

Obsah položky

D.

Čisté zvýšenie, alebo zníženie peňažných prostriedkov

E.

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

-296 179

-715 549

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)

4 480 474

5 268 997

F.

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením
kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)

4 184 295

4 553 448

G.

Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka (+/-)

80 238

-72 973

H.

Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov ku koncu účtovného obdobia, upravený o
kurzové rozdiely vyčíslene ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)

4 264 533

4 480 474
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