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Rok 2019 bol ďalším veľmi silným rokom pre skupinu Danfoss, segment Danfoss
Power Solutions a závod v Považskej Bystrici.
Obrat segmentu Danfoss Power Solutions v roku 2019 stúpol o 4% v porovnaní
s predchádzajúcim rokom, čím dosiahol úroveň 2196,8 mil. EUR.
Závod v Považskej Bystrici sa obratom 129,1 mil. EUR prekročil doteraz
historicky najvyšší obrat 128 mil. EUR z roku 2008.
Obrat z predaja výrobkov a tovaru dosiahol v minulom roku výšku 129,1
miliónov EUR, čo je o 3 % (3,6 mil. EUR) viac ako v roku 2018.

Mierny nárast bol ovplyvnený výkyvmi trhu a sortimentnou štruktúrou. V rámci divízie Hydrostatika bol percentuálny nárast
obratu v porovnaní s predchádzajúcim rokom 3,5 % a v divízií Controls 1,5 %. Výmenný kurz mal priaznivý vplyv 1,0 mil.
EUR.
V roku 2019 sme dosiahli hospodársky výsledok pred úrokmi a daňami (EBIT) na úrovni 8,3 % z obratu.
Pre porovnanie, výsledok v roku 2018 bol na rovnakej úrovni 9,0 %. Krycí príspevok sa zlepšil o 1 percentuálny bod
vplyvom sortimentu, výmenného kurzu, pokračujúcimi projektami nákupu, zmenou výrobných procesov a rastom
produktivity práce.
Neistota na trhu a výkyvy v objednávkach si vyžiadali úsporné opatrenia, vrátane redukcie fixných nákladov oproti plánu.
Boli obmedzené najmä náklady na transformáciu závodu, cestovné a školenia.
V prvom polroku 2019 bol vysoký objem predaja pri nedostatočných strojových kapacitách dosiahnutý vďaka 20 zmennej
prevádzke a nadčasom, to však znamenalo vysoký rast variabilných nákladov.
Letecká preprava pomáhala zlepšovať ukazovatele včasnosti dodávok, avšak mala výrazne negatívny vplyv na krycí
príspevok. Preto bola výrazne obmedzená až zastavená v druhom polroku 2019 kedy sme zároveň zaznamenali aj pokles
objednávok. Tomu bol prispôsobený aj výrobný proces a 20 zmenná prevádzka sa zmenila na 15 zmennú.
Štruktúra produkcie s percentuálne vyšším rastom finálnych produktov Medium Power, realizované projekty na zlepšenie
produktivity a projekty v oblasti nákupu taktiež pomohli zlepšiť krycí príspevok (Contribution).
Počet zamestnancov sa počas roka 2019 (najmä v druhom polroku) znížil o 6,9% z 838 na 780, vrátane agentúrnych
pracovníkov v súvislosti s poklesom objednávok počas roka 2019 a tiež plánovaným poklesom v roku 2020.
Spoločnosť Danfoss pokračovala s aktivitami v oblasti rozvoja zamestnancov prostredníctvom externých školení, duálneho
vzdelávania a spolupráce s univerzitami. Na školenia sme v roku 2019 vynaložili 131,7 tis. EUR.
Aj v tomto roku časť nákladov smerovala do rozšírenia zamestnaneckých benefitov a aktivít pre zamestnancov.
Zamestnanecké benefity v rôznej forme (príplatky nad rámec zákona, dva dni dovolenky naviac, vyššia tvorba sociálneho
fondu, životné poistenie a pod.) pokračovali a pribudli k nim zákonom stanovené rekreačné príspevky.
Pokračovali aj aktivity v oblasti duálneho vzdelávania a rozvoja spolupráce s univerzitami.

Naďalej rástol aj rozsah poskytovaných služieb v oblasti výskumu a vývoja vo všetkých obchodných jednotkách vrátane
Centra pre vývoj softvéru.
Aj v roku 2019 sme využili možnosť superodpočtu nákladov na výskum a vývoj pre daň z príjmu za rok 2018, čím sme
znížili náklady o viac ako 300 tis. EUR.
Rast EUSC pokračoval aj v roku 2019 ďalším rozširovaním služieb pre nové subjekty, najmä akvizície. Počet
pracovníkov EUSC počas roka 2019 stúpol z 84 na 92.
Na posilnenie infraštruktúry bolo počas roka 2019 realizovaných viacero investičných
projektov. Začiatkom roka boli dobudované nové šatne s kapacitou 150 miest.
Zlepšiť situáciu v parkovaní pomohlo 56 nových parkovacích miest vytvorených na prenajatom pozemku v blízkosti areálu
spoločnosti.
Koncom roka 2019 sa úspešne uzatvorila zmluva na odkúpenie priľahlého pozemku o výmere približne 4 tisíc metrov
štvorcových. Jeho využitie má viacero alternatív, ktoré budú predmetom schvaľovacieho procesu.
Aj počas roka 2019 pokračoval prenájom priestorov v Dubnici dvom spoločnostiam. Jedna zo spoločností sa rozhodla
zrušiť prenájom ku koncu roka vzhľadom na vývoj objednávok. Preto opäť v spolupráci s externým brokerom hľadáme
záujemcov o prenájom uvedených výrobných a administratívnych priestorov.
Prioritné investičné projekty pre nasledujúce obdobie v oblasti infraštruktúry sú oprava strechy a inštalácia protipožiarneho
systému vo výrobe.
Investičné výdavky firmy (CAPEX) boli zrealizované vo výške 9,3 milióna EUR, čo predstavuje 7,2 % z obratu,
pričom v predchádzajúcom roku 2018 sme preinvestovali 8,9 miliónov EUR, resp. 7,1 % z obratu.
Veľká časť investícií predstavuje pokračovanie projektov z predchádzajúcich rokov na doplnenie chýbajúcich výrobných
kapacít.
Počas roka 2019 nové investície rozšírili výrobné kapacity na výrobe dielov strojom Grob č. 4 pre pracovisko bloky valcov
a dva sústruhy Famar budú dodané počas roku 2020.
Pre výrobu H1P a MP1 Controls boli dodané a inštalované dva stroje Grob G350.
Nové pracovisko termálneho odihlenia (pre H1P a MP Controls) bolo v roku 2019 zavedené do sériovej produkcie.
Vo výrobe zadných viek pokračoval dlhodobý projekt, investícia Pinflow s robotickým pracoviskom. Testovanie v mesiaci
december potvrdilo, že v prvom kvartáli 2020 môže byť spustená sériová výroba viacerých typov artiklov na časti tohto
zariadenia.
Úspešne bol dokončený lokalizačný projekt MP1 s investíciami do montážnej linky a testovacieho stendu. Oficiálne
spustenie montáže prebehlo v decembri 2019.
V rámci projektu „Plant Transformation“ sme investovali do pilotnej fázy MDC siete (zber dát zo strojov) a DNC siete
(správa CNC programov), s predpokladaným rozšírením v roku 2020. Je to súčasť plánu smerom k „Smart factory“ s
využitím princípov Industry 4.0.
V rámci investícii sa rozšírilo využitie robotov a automatizovaných výrobných systémov.
Vo výrobe proporcionálnych ventilov sa investovalo najmä do novej vysokotlakovej práčky Sugino, dvoch robotov na
nakladanie pre proces honovania. Dokončila sa investícia novej finálnej montáže solenoidov. Postupne sa rozbieha výroba
solenoidov série 7.
Okrem výrobnej oblasti smerovali investície v roku 2019 aj do infraštruktúry v celkovej výške viac ako 0,7 mil. EUR. Začali
prípravné práce v exteriéri pre projekt inštalácie protipožiarneho systému, realizovali sa tiež vyššie uvedené projekty
vybudovania šatní a parkoviska.
Vynikajúci výsledok bol dosiahnutý v oblasti zásob, kde sme dosiahli na konci roku 2019 stav vo výške 8,2 mil. EUR, čo je
o 3,9 mil. menej ako v decembri 2018. Je to najmä reakcia na nižší očakávaný obrat v porovnaní s prechádzajúcim rokom,
pričom zníženiu zásob napomohli aj projekty ako zriadenie colných a konsignačných skladov v spolupráci s dodávateľmi
a prepravcami.
Plán pre rok 2020 je výškou obratu približne 3% pod úrovňou roku 2019. V roku 2020 je nutné sa zamerať na
zefektívnenie výroby a optimalizáciu nákladov. Pokračujúce investičné projekty vytvoria ďalšie výrobné kapacity s vyššou
mierou automatizácie. Budeme pokračovať v zvyšovaní úrovne digitalizácie a ergonómie pracovísk. V oblasti infraštruktúry
sa zameriame najmä na elimináciu rizík prostredníctvom opravy strechy a inštalácie protipožiarneho systému.
Rok 2019 bol z finančného pohľadu úspešným rokom. Opäť vzrástol obrat z predaja výrobkov a poskytovaných služieb.
Napriek nestabilným objednávkam a s tým súvisiacim výzvam v oblasti variabilných nákladov sa podarilo dosiahnuť
percento EBITu len o 0,7% pod úrovňou predchádzajúceho roka.
V mene vedenia spoločnosti ďakujem všetkým zamestnancom za ich príspevok k dosiahnutým hospodárskym výsledkom
roku 2019
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